
 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה *״א מגרמיזא א
 נר יצירה: עט״י

 לחשב חשבון ככבים ומזלות וחשגון חקופוח
 ומחזורות של ככבים ושל תלי ושל מזלות שהי׳
 עתיד לקדר ולבראות וחי׳ עורך את החשבון
 ככבים ומזלות וחשבון כולו לפניו כדי לראות
 ולידע כל הדורות העתידים לחיבראר מראש ועד
 סוף ככתוב מי פעל ועשה קורא חדורות מראש
 קודם בריאת העולם. וכדי להבין מעשה כל אדם
 וצדקותו ורשעו ולגזור על כ׳׳א וא׳ לפי מעשיו
 העתיד לעשות בין טוב בין רע כך ערך ומינה
 את מזלו וככגו שיזרח בשעת זריחתו ובשעת מולדו
 3ץ טוב ובין רע כל זח עשה חאלקים בחכמתו
 ובתבונתו בערס שיברא העולם שנא׳ יי׳ בחכמה
 יסד אק ואעפיי שערך ומיכה את ככבו ואת
 מזלו של כל אדם טרם בריאת העולם לפי מעשיו
 של אדם לעשות לא כתן חקב״ה רשיון לככנים
 ולמזלות להרע ולהיטיב *לתיכלח על שראה כי
 האדם העתיד להיבראוח לא יחי׳ נכון לחיות
 בלא יצר ככחוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו
 ועל זח חאלקים שהוא אל רחום וחנק ארך
 אפים ורב חסד ונחם על הרעה ערך וחיקן
 החשובה מטרם ברייחו של עולם ככחוג בטרם
 הרים ילדו וחחולל אק חשב אמש עד דכא
 וחאמר שובו בכי אדם שאם יחטא האדם ויחזור
 בחשובח לפכי בוראו ויתיישר לעשוח הישר והטוב
 מלפכי השם מחכחם הקב״ח עליו ומהפך מזלו
 הרע לעובח. ואחר ראות האלקים כל חקנס
 העולם וחקנח כל בריוחיו קודם שנברא העולם
 אלפים שנח מיד התחיל לבראוח העולם בכחו
 הגדול ככחוני׳ס״י שאמר חקביח לאברהם אבינו
 ביום שכרת עמו חבי־יח ככחוב ביום ההוא כרת
 ח׳ את אנרם ברית לאמר וכן כתג בס״י בל״ב
 נחינוח פליאוח חכמח חקק אח עולמו כשמי׳
 אברהם בן מ״ח שנח בימי הפלג׳ (חג׳ מחרצ״א
נ נפירשיי והבין) וחשב ״  וע׳ נמס׳ שבח דף י׳ ע
 מיוצרם אשר יצרו חאיך יצר אח העולם, וחשב
 איך חי׳ חחל׳ טרם כל ועסק נ׳ שנים לבדו
p עד שאמר לו חקנ״ח עסוק עם שם נן נח 
 חכם ישמח אנ עד שחשנ ועשה ספר יצייח על
 יצירת העולם לכך נקרא ספר יציר׳. בל״ב נתיבו׳
 שכלך ולמה ל״נ לא פחוח ולא יוחר לפי שהחולי
 מהחלת נב׳ נראשיח ומסיימת נל׳ לעיני כל
 ישראל ללמדך כי כל דנר רמוז נסור׳ ול״ג
 פעמים כחינ *כיה כלפי כנוד חכנוד הקרייס,
 ול״נ אלקים מנראשיח עד יום חששי הכל בחור׳
 אלא שנעלם ממי אדם וסודי החור׳ לא נמסלו

 כיא ליליאיו סוד יי׳ ליריאיו:
 נתיבות למה אמר לפי שכחב א) נחינומ
 פליאוח לפי שחם מכוסים מגני אדם
 ונעלמי׳ קורא אוסם פליאוח כמו כי יפלא וחרגומו
 יחכסי לשק כיסוי כמו פלאוה עדוסיך לשק מטסה
 ואומר פליאה לעת ממני כלומר הדעה מכוסה
 ממני שלשה חמס נפלאו מעני נסחרו ונעלמו כמו
 לא נפלאה היא ממך מכוסה ונסחר. ועוד למה

 אמר
 שכחיב חנוחן בים דרן ובמים עזים נסיבה ואח״ה

 זיבות מליאות 1
 א

 לשיקבה״ו ביאור

 קןףך* י״י ליריאיו ברוך הוא שמסר סודו ליראי
 השם לשעשע בחורחו יחי שם י״י מגרך
 מו״ע# עד שלא ברא העולם הי׳ הקב״ה ושמו
 בלבד כי השם קדם לעולם כדאמריק בפר״א
 שכיכחו באמצע והוא יושב על כסא רם ונשא גבוה
 וחלול למעלה למעלה באויר ומראוח כבוד כעין
 חשמל חציו אש וחציו ברד ועטרח חפארח בראשו
 וכחוג שם המפורש על מצחו חד השם קדם
 וכחיב כל הכק׳ בשמי לכבודי גראחיו. וחחורח
 קדמה, ח׳ קככי ראשיח דרכו קדם מפעליו מאז
 ובפסוק זח נ׳ אלפי״ן שחחורח קדמה אלפים
 שנה קודם שכנרא העולם דכחינ ואחי׳ שעשועי׳
 יום יום ויומו של חקנ״ח אלף שכח דכחינ כי
 אלף שנים נעיכיך כיום אחמול׳ ועל מה היחס
 כהונה, ע״ג אש לננח נאש שחורה נפרקי דליא
 מיד נחייעץ חקנ״ח נתורח ששמח חושיה לנראוח
 אח העולם, השינה ואמרה לו לנון כל העולמי׳
 אם אין צנא למלך ואם אץ מחנה למלך על מה
 הוא מלך אם אין עם, מקלקץ אח המלך. איזהו
 כבודו של המלך ושמע הקנ״ה וערנ עליו, ואיחא
 במדרש כשביקש חקב״ח לנראוח אח העולם יעז
 נתור׳ ששמה חושי׳, אמר לה אברא בכי אדם
 שיהיו מסעסקין בך ומקיימים מלותיך שבח לבחולח
 ואין למי לארסה וצבא בלא מחכה. השיבה ואמרח
 תור׳ לפניו רבש״ע עשה צביוכך שאם אין צבא
 למלך על מח הוא מלך ואיזהו כבודו של מלך
 ושמע אדון [הגחית מהרצ״א אדון העולם] וערב
 לו בדברי תור׳, ומנין שנתייעץ חקב״ח בתור׳
 שכן כתוב לי עצה והושי׳ אני בינה עד שלא
 נברא העולם חי׳ חקג״ח לבדו בכבודו ובגדולתו
 ונוגח אורו הגדול וחרב לאין חקר ושיעור כדכסינ
 עוטה אור כשלמה. ונחורא עמ" שרי׳, ואוחו
 האור אין כל נרי׳ יכולה לראוחו. וחי׳ הקנ״ח
 משעשע בחכמת האותיות נאותן אלפים שכח .
 וחי׳ מצרפם ומגלגלם ועושה מכללם דינור אחד
 ומגלגלן פנים ואחור נכל כ׳׳נ אוחיוח. וחי׳ עוש׳
 עוד מהם דינורים כלולים. מלא דינור. חצידנור
 שלישדנור. פי שני׳ מדנור. אחח זח נזח.כלולין
 זח בזח. בדול זח מזה ומגלגלם פנים ואחור
 באוחיוחיהם וגניקודיהם. ימונה מספל מניינם עד
 כולה, וכ״ז הי׳ הקב״ח עושה על שח״ רוצח
 לגראוח אח העולם גמאמרו וגכינו׳ שמו הגדול
 והנורא והנפלא והחזק והאמיץ גכח וגגגורח ,
 אשר מכינוי אוחו השם חנקדש וחנעקחי׳נעש׳
 כל ע״ג גרגע קטן כהרף עין גלי לאוח ויגיעה
 כ״א בדברו ובמאמרו ובציויו ככחוב בדגר יי׳
 שמים נעשו וכחיג נס׳ גלאשיח שמסר הקניה
 לאברהם אבינו ולמשה רבימ בחר סיני ויאמר
 אלקים יחי אור ויהי כן באותו רגע כי הוא אמר
 ויחי הוא לוח ויעמד ועוד הי׳ חקג״ח מגלגל
 חאוחיוח כדי להוציא מהם כל דגר׳ הלשונוח
 שגכל הארץ. ואחרי כלוח חאלקים צירוף חאוחיו׳
 וגלגול הדגורי׳ וחשגונם ומניינם ומספרם. החחיל

 א) נראה געליל שחסר כאן ואולי כצ״ל לפי
 מחלףל הדגול נ



 ךןף״א פי׳ עי ספי־ יצירה *״א מגרמיזא
 מקור החיים, כי עמן מקור חיים אלקים חיים
 השמיע קולו לישראל ולאימתי השמע עם קול
 אלקים חיים, ג׳ נקראים חיים אלקים חיים .
 מים חיים עץ החיים. שדי על כאן *לא יש די
 נעלם שדי ין לת וד בגי׳ ת״ק •שעם שדי
 פרח ורבה. פר״ו ורב״ו גימ׳ ת״ק כן ובת יש בהם
 ס״ק איברים. אלהיט, י״ה טל׳׳א את השמים
 ואס חאק אני מלא. חיים שמי לעולם ואחרון
 על עפר יקום והוא חיות הכל אני יי׳ עושה כל
 שהוא חזק בעולם כמו יש לאל ידי. אל עולם
 שדי למה הזכיר אלא כדאמריכן בחגיגה שד״י
 שאמר לעולמו די. ולפי ששמים וארץ חיו כשתי
 פקעיות של שתי והיו נמתחות וחולכין עד מחלן
 ת״ק שנח אמר ד . וכן תאמר שדי במילוי ותסיר
 שדי ותקח הנולד ממנו כן. שין דלת יוד. תקח
ד יעלה ת״ק. רם ונשא. רם נשמי  י״ן ל״ת ר
 מרום נשא שהוא נשא על כל. רם על רמים נשא
 על נשאים וסובל מעלה ומטח וסובל כל העולם
 כולו כי העולם נושא כנשמה חטשאח כל הגוף.
 שוכן עד שמלכותו עדי עד ואין לה הפסק ואין
 לח אחריח הוא קודם *ומבלעדי עד. וקדוש שמו
 שהוא קדוש ומשרחיו קדושים. ולו אומרים בכל
. הנה הזכיר י׳ שמוח הכאוס  יום ק׳ ק׳ ק׳
 לו וחמשובחוח כנגד י׳ מאמרוח עד שלא נשאר
 דבר כי הוא בראו ויצרו ואחר חקירה ובחיכה
 וחפישח התגוננן . ונמצא י׳ דברות אשר השמיע
 לאבותינו הקב׳׳ח לפני הר סיני כנגד י׳ מאמרות
 עד שלא ישאר מצוח כלל כ״א תכנס תחת י׳
 דברות. והמדרש יברר לן הכל כאור וכצחרי׳ כל
 דבור ודבור יככס בו מצות ממצית ל״ת בתסלח
 דבור אככי כלומר עושה כל שכא׳ אכי ח׳ עושי
 כל כתחיל עתה מקצת י׳ שמות. ולאחר כן כבאר
 כל דיבור ככגד תרי״ג מצות. דבור לא יחי׳ לן
 רמז כל יקר כי חברם ביחד גאמרו אשר ברא
 בשמים ממעל ואשר בארץ מחחח ואשר במים
 מתחת לארץ ודבור לא חשא רמז לכל נעלם
 ונסחר כי רוב חשגועוח ע״ז חענין. ודבור זכור
 אס יום חשבח היא חלק מן הזמן ידוע באל .
 ודבול כבל אח אבין הוא הכפול בעינו. ולבור
 לא תלצח למז לכצבח ללביעח כי אוחו דגל הוא
 מנצב. ולגול לא חגכוב הוא מן חמשלת והקנין
 על חאמח. ודגול לא חענח למז בו המפעל כי
 לוג חעדוח לא יחי׳ אלא על חכח. ודגול לא
 החמוד רמז גו המקום ושאר חמחחגל אליו. לכן
 הקדים ביח לען. כבל נחבלל כי כל חי׳ לגרות
 הקיפה וסוגגח גכל דבר שבעולם כאשל הוא כן
 נחייחח חרי״י. מלוה חם רמיזה מן העולם. מן
 י׳ מאמלוח חייג לחיות ח״ל וי״ג חחחגר וסי״כ
 נסחחח נפחחוח י׳ דגלוח. ולא נערלה אחה ק
 חמצוח חוצה ממנה וגחקרי וגגחוני לכל דיבור
 וחגיריו וכל הדומה לכל דגול מצאנו המתחברות
 וחנאצלוח מחן לדבור אנכי שמונים. לא יהי׳ לן
. לא ז . לא חשא ט״ח. זכור ע״ח. כנד עי  ס׳
 תרצח נ׳ לא הנאף ג׳׳ח. לא חגכג נ״מ. לא
 מענה נ״ב לא החמד נ״ד. מספר הכל תרי״ג.

 וגגחוני
 י ולפי הנראה מסענין דחמחנר קאי לפרש סיבה

 אלו חם מסופקים גחכ״י

 אמר פליאוח לפי שמציכו גבריים עולם ססמן
 בה פליאה אחה ח, צבאות הכה אתה עשית
 את השמים ואת הארץ בכחן הגדול ובזרוען
 הנטוי׳ לא יפלא ממן כל דבר: חכט״ה לפי
 שכתיב ה׳ בחכמה יסד ארץ וכתיב מי יספר
 שחקים בחכמה חידש האויר בחכמתו ומיצה חמים
 •ונשמרים העפר *ומחיתום האש פליאוחחכמה:
 א) אלקים כמה מיצה וחקק בתון [נמחק סיבה
 אחת] ארץ שהי׳ מחריט בארץ: יה ל׳ חחק חסין
 י׳׳ה כל הנשמה תהלל י״ה וכתיב וכאבשלום אין
 איש לחלל תואר. ופירוש י״ה מן היות *והיו חי׳
 כן י״ה שתי׳ טרם כל והוא חידש פנינים ויקרות
 שאין לה ערן ולא חשחנה: יהוה פי׳ היה חוה
 ויחי׳ ועושה אנכי ה׳ עוש׳ כל ובמעש׳ בראשיח
 לא נאמר יהו״ה עד כילה מלאכס שמים וארץ
אלקים אלן ושמים הזכיר שם מלא ׳ ח ה ו ש  ביום ע
 על עולם מלא כי יהוה שם גדול אדון האדונים
 [נמחק ב׳ חיגוח ואולי צ״ל לכן נק׳] אדוני. יה
 במילוי יוד הא בגי׳ יהרה חצי השם ככולו יה
 יהוה כי ביה יהוה צור עולמים. יה יהוה .
 באלו ששה אוחיוח ברא הקב״ה שמים ואק וקצ״ו
 עולמוח כמכין עולמי״ם העוח״ב כברא בי׳ וחעוח״ז
 נברא בה׳ דכתיב אלה הולדוה השמים והארץ
 בהבראם נה׳ בראם וחתם השמים והארץ בשמו
 הגדול ישמחו השמים וחגל הארץ התחלת הסיבוס
 יהוד,: צבאות כק׳ כשכל ישראל עולים לחשחחווס
 ולזבוח לפני ד׳ לבאו׳ לכן כשהיו ישראל במחלוקת
 שנאת חנם. חלק לבם. לא נאמר צבאות בירמי׳
 ויחזקאל אבל בבית שני לבס יחד נאמר בחגי
 זכרי׳ ומלאכי ה׳ צבאות שהוא (נת״א) על כל
 צגאוחיו ואוח הוא גצגא שלו ואין דומה לו כי
 מי גשחק ׳ערון לה׳ ידמה לח׳ גגכי אלים .
 צבאות והלא קודם שנגרא העולם לא חי׳צגא
 ולמה אמר צגאוח אלא לפי שחי׳ לו לגראוח
 העולם וגזר כמה גני אדם יחיה וכמה גריוח
 יחי׳ שלא יהי׳ העולם'קצר. אלא (נמחק ג׳ חי׳)
 קולא חדולוח מלאש ובלא העולם והוא הנזכר
 בבליאח כח אמל ח׳ צבאוחבולא ישראל מלככם
 ולפי שמצא צבאוח ביצילח חבלו גס״ ח׳ צבאוח
 שהוא אוח בצבא שלו והלא עליין לא הי׳ לו
 צגא אלא קודם כל הבולא כי יהוה חי׳ חוח
 רחי׳ וגזל אח הכל. ועשם השכינה חניכלח (נמחק
 ג׳ חיגוח) כשיה״ שהיא אוח וגזל מחחלח יהוח
 צגאוח שילאה לנביא כאלו צגאוח לפניו וכלצגא
 השמים עומדים עליו והוא לבדו יושג על כסא:
 אלקי ישראל. ישראל של הוא גפני כי שריח
 עם אלקים. אל חזק. אלהי ישראל והלא עדיין
 לא חי׳ ישראל אלא שכחוג גורא ישראל מלככם
 ואמרינן גג״ר מחשגחן של ישראל קדמה לכל .
 בראשים גרא אלקים* אין ראשיה אלא ישראל
 דכהיב קודש ישראל לד׳ ראשיה בראשים גגי׳
) (גח״ל נעמי״ם) ואוחיוח ישלאל חם  ישלאל ג
 רא״ש ל״י וכתיג מי כעמן ישלאל תחת ללאש״י
 ישרא״ל: אלהים חיים דכה* הוא אלקיםחיים
 ומלן עולם עץ החיים כנגד כסא כגוד אל עולם,

 א) גם כאן חיגח אלקיס היא מגומגם
) חיו  חקק שגס׳ יצירה: ג



 הר״א ^ על ס׳ יצירה *״א מגרמיזא ב
 וחיו חלאשוכים כשבעים חי ה׳ אשל עשה לכו אח
 הכפש הזאח כי היוצר לכל המצייץ לעזרם הבל
 כן חי העולמים כמצא בכל. והוא הכל ראשון
 לכל רמז הגוף קיבל וחיותו דק ממנו הדעת דק
 בחיותו וכמו השכל לא יתפרק בחתפתן הגיף
 כן לא יתפרק הבורא בהתפרק העולם וכמו
 הדעת לא ימות במות הגוף כן הבורא לא יפסק
 באבוד העולם שכ׳ המה יאבדו ואתה תעמוד .
 וכמו הדעת בכפש והוא למעל׳ ממנו והיא מושכת
 ממכו *כצחו וכדעת אשר לא ישאר בגוף עצם ולא
 כתח ולא גוף כ״א עצת הדעת בם לפי החי׳
 בכולם והדעת בחי׳ כן הקב״ח לא ישאר בעולם
 לא הר ולא ים ולא גבוה ולא אויר כי חוא
 בכולם באויר ובאבכים גיאות י״י אם יסתר איש
 במסתרים ואכי לא אראכו בכל עיכי יי׳ צופות

 רעות וכרבות כמו שכפרש לפכיכו:
 והזכיר י׳ שמות ככגד י׳ מאמרות ברא את
 עולמו גג׳ ספרים בספר יספר וסיפור.
 ספר הוא מכהג גולם האות כדי ללמדם ספר
 שזכיכו לקראת ספר כשד״. ספר הוא מכין כמו
״ אגיו. סיפור הוא  אחרי הספר אשר ספרם דוד :
 דיגור ומאמר כך קגלתי אכי אלעזר הקען מפי
 , אבא מורי רביכו יהודה שקיגל ממורי הרג רגי
 ''יחודא rpo והוא קיבל מאבא רבכא שמואל בן
, שבתי מכלי פ״ ספר י  רבכא קלוכימוק חזקן. ו
 אחד אמ״ש. וספר שכי בג״ד כפר״ת. וספר שלישי
 חרז חע״י לכ״ס עצ״ק. וכל חבריי׳ זו כך מכהגה
 בבבא אחרת היא מבארת חבגא שלמעלה חימכח.
 ל״ב כתיבות חם ״ ספירות וכ״ב אותיות כמו
 שפירש לפנינו ואכ׳ מצאתי ס׳ גג׳ ספרים חולק
 כ״ג אוחיוח אמ״ש ספל אחד. גג״ל כפרי׳ח ספר
 שני חרז חע״י לנס עצי׳ק ספל שלישי. בג׳ ספלים

 כנגד חולח וכגיאים וכחובים :
 עשר ספילוח גלימה עשר ספילות חן שכל
 חספילוח חלוי גחם כמו שיאמל לפנינו
 שאץ להם סוף אג גדחוזח טי. עדכן החשגוכר
 [הכוללים] ואם יש לך להוסיף על החשגון חזה
 יש לך לחזול חלילה י״א י׳׳ג וכן כולם עד כ׳
 שחם ג׳ פעמים י׳ וכן ל׳ חם ג׳ פעמים כן
 כל חחשגונוח כלולים גחם: כלימה שאין מה
 יוחל. ח) גלימה לשון סחימה כמו עדיו לגלום
 כלומר נסחמו ונכללו כל חספילוח גחם עשר
 ולא תשע עשר ולא אחד עשר כלומר שאינס
 לאי־סחות ולא יותר מי׳ ואע״פ (חגחוח מהרצ״א
 ואעפ״כ) כולם כלולים גא׳ שהוא ראש לננין :
 הבן בחכמה חכם בבינה. כלומר שים עיונן
דגר מח״ד גזאח החכמה ותן "  ־"בחס חגץ ־
 כל חכמתן לגינה זו ואל חספירוח לחגין ראשית
 ראשיהם ואחריה אחריתם כמו שנפרש : בחון
 בהם לידע חקור בהם לפלשם. וצור שמור גלגגן
) וצול: והעמד  שלא לחלחל גחם יוחל מדאי ו
 דבל על גוריו. על *כס לוחו: והשב יוצל על
 מכונו. כי הוא יוצל וגולא לבדו ואין זולחו .
 פילושו כשחחשוג גלבבן על גולא עולם האין
 הוא חנייהו למעל׳ למעל׳ עד אין קץ p לפנים

 ולאחור
: גן ) ג״ח זו אין לה מו ) חיב׳ זו אין לה מוגן: ל  ג

 סיבה זו נלאה מיוחרמ :

 ובבחוכי מספר אוחיוח עשל דבלוח חן חר״כ
 אותיות תן מהם תרי״נאוחיות כנגד חרי״גמצוח
 ושאר ז׳ אותיות הם אשר לרע״ן . הבן שאמר
 שורו וחמורו וכל כבר זכר שם כל דבר מחובר.
 יתברן שמו החכם שחיבר ב־־בר קצור ומעט רוב
 המצות עד שלא כעדר דבר וכן אמרו חכימא
 ברמיזא. *וש״א ברא את עולמו בג׳ ספרים רמז
 בו כי כל הדברים להם ג׳ ספרים. ומלאכו החכמים
 י.ממ הדברים על ד׳ באמרם כי ימצאו הדברים
 בד׳ עכיכים כמו הם ד׳ טבעיוח בכי אדם וד׳
 חיקוכיוח כמו חכראח או במאמר כמו שכא׳ אמש
 או במכתב כאשר ככתב אל״ף כי״ן רו שי״ן וחם
 ד׳ חין יעשח מחובר כתב זח ג׳ יסודות כאמר
 כי הכיח מציאת הדבר בעצמו כי כיחד ג׳ היסודות
 ולא כצטרן לו . והשיב דבריו לאשר יצטרן לו
 ויכחב בו ויספרמ ויאמר מצאם ג׳ לכן אמר ג׳
 ספרים והם חמכחב והמספר והמאמר תחברם
 עם א) היקר בעצמו יחיו ד׳ דברים ב׳ מהם
 מהחברים המה הוא הדבר בעצמו והמחשבה וכל
 מח שימצא באחח מחכה ימצא כל בכי אדם .
 ומחם חשכים מחפרדין חמכחב והמאמר לא שפח
 אחח ולא מכחב זולחו אם חם מחפרדים לעכין
 לאלה ד׳ רמז חכחוב כי החכמה הוא ה>סוד
 שכא׳ אז ראה ויספרה הכיכה גם חקרה . רמז
 המאמר ראה הדבר בעצמו. ורמז ויספרה המאמר
^ ורמז חקרה כ  הניב בה. ורמז הכינה חמכחב ם
 המחשבה והמזימה שתבץ כל התחלה . ורמז בה
 [נת״א] ועשאם שבה ברא את הכל שנאמ׳ וידעו
 וישכילו וישימו יחדו. כי יד ה׳ עשתה זאת רמז
 ראו דבר שיראה. ורמז וידעו למכתב כאמרם רשם
) שמן אבימלן. וישכילו החכמה על צחצוח  אח ג
 הלשון וגם נאמל לא אמל געט כחג זח וספל
 ומחשגח וסיפול ולמה עשה ספל שהוא נדמה
) החמש כולה  אחד ממין המחשגח גמקים ג
 ד) באמל שעשה הלגל גלמז חיגוח מין אחל
 סוין ג׳ השמות במבטא וגאוחיוח ולא במדלש .
 ספל וספל וסיפול וכן לאינו נגיאנו וחכמינו גזה
 חענץ בכחג הנגיאיס נאמלו פחד ופחח ופח
 עלין. גחל ג׳ חיגוח מגטאאחל נדמה וכן גלגלי
 חכמים נמצא כזה הענין גכיסו גטסו גכעסו .
 וכן א״ל אליעזל הפייטן לסוככ׳ למסכי לחנסיכי
 גנסיכח קלוש. וכן לאינו גכחיגח שלומוח שגחי
 שלום וחגשי גלכוח וחשב* הגונוח או מגטחי
 שלום. ומגטחי גלכוח ומטחוי חכמוה או חצנ׳
 שלום חוצני גלכוח וחצני לצון או בזח הדמוח
 וחענין מגעאוח נלמוח נלאוח ולא גמדלש שווה
 וכנגד ספר וספל וסיפול חלאה אח הנפש מג׳
 כח הרהור וחחאוח והרוגז. החרחור אשר גו פלי
 כל צולן לדעחו אוחו ולח נקלאח נשמח. שנא׳
 ונשמח שדי הגינם. והחאוח אשר גח תחאוח
 לטעם ודגר אחר והיא נקראה הנפש. שנא׳ ונפשו
 מאכל חאוה והרוגז אשר $ו חחרה ותענה ולה
 נק׳ לוח שנא׳ אל חבחל •לגן גלוחן לכעוס .
 ושני שמוח הנשאלים חי׳ ויחידה בגלל כי היא
 חי, לא דמה לה דגל יצילה ויחידה שהיא יחיל׳

) גפסוק כחיג אח שמו:  א) אולי צ״להלגר: ג
( : ו א  ה) נ׳ דצ״ל ד



א מגרמיוא  הר״א 6י׳ על ם׳ יצירי. י
 שאין שום אדם יכול להעמיק הדברים. עוממ
 ראשיח הרוצה להעמיק מחשבחו לראשים החל
 והערימה שהי׳ קודם העולם. עומק אחרים לאחר
 העולם בקוף וחוץ כל כי יהוה חי׳ חוה ויחי׳
 לנצח. עומק טוב הוא האדר האין הוא שולט
 באויר. עומק רע הוא העובי האין הוא באומו
 חשן או בחון עוני הרקיעים או בעובי גבה .
 והאין יפסוק בעובי האין הוא בטוב במקום ככבד
 רע הוא חילופו שאינו ככבד מקום טיכופח .
 עומק טוב אין מחשבה יכולה להעמיק ולומר 6כי
 אבוא עד קץ חכמותיו ומחשבותיו שמחשב להיטיב
 לטובים ולכל שמיטיב אין לחח קץ למחשבוחיו
 הטובים שהוא מחשב עומק רע ואין להעמיק לבא
 ולמצוא ראש וקץ עומק מחשבותיו לעשוח רע
 לרעים ולאשר מריע. עומק טוב אין אדם שימלא
 ראש או סוף לדעח כמה יכולח יש בו לחרחר
 לומר כן וכן ריבי ריבואוח יכולח וכח יש בו
 לעשות טוב או רע. כן וכן חכמות ונפלאות יש
 לו. כן וכן יודע נןוב ורע. אין פח לבוא לקץ או
 להרהר* ואין להעמיק מתי התחיל׳ נו חכמתו ויכולת
 חפצו ולא לתת סוף נחם, ואין להעמיק ולמלוא
 קלנ להנאותיו כמה חפצים וכמה כנורות יש לו
 ,וכמה ראוים לו ושנחוח כמה ראוים לו וכמה
 מעלות טונוח על מעשיו שמריע ומיטינ ולמה
 ועד מחי ואין להעמיק ולדעח קצנ צנע מראיתו
 ואין לו שום צנע חננרא ואין להעמיק נדנרי סח
 ולא נחרהורי חלנ כמה הם עסקיו ואימחי הי׳
 לחם ראש, ומחי יחי׳ לעסקיו קץ וסוף ומחי ראש
 לעסקיו ומאי זח עסק ראש, וכל העסקים וחפלים
 כולם עושה יחדיו שיש עסקים וצורכי נריוחיו יוחר
 ממעים לכן הכל יחדיו, ועומק טונ עולם מחחדש
 לטונוח עח ללדח, עומק רע ועח למוח , ואין
 להעמיק עחח מצמיח חדשוח לטובה, ומהפןטונת
 לרעה , עומק חווייתו מחו אין למלוא חכליח שנא׳
 אם עד תכלית שד״י תמצא לכן נק׳ ידר׳ד
 שהווייחו נלי ראש וסוף להיטיב מאח י״י היסה
 זאח היא נפלאה. ורעה. י״י ענה ני , כי צורם
 מכרם וי״י הסגירם, והחגדלתי והתקדשתי וכודעסי
 עומק יום המעמיק על בורא עולם כביכול עד כמה
 יכול שיניע הגודל כלפי רום למעלה, עומקחחמ
 כמה יכיל להיות כלפי[חחח] למט׳ עמוק עמוק
 מי ימצאנו, עומק מזרח מערנ צפון ודרום׳ שיעמיק
 מכל לד לד רוחוח עד היכן הוא יכול להגיע
 כל אלה אין להם סוף כי לגדולתו אין חקר
 וקצבה לא למעלה ולא למטח ולא נד׳ רוחוח
 העולם כשיחשוב כל אלה ׳חשונ כי הוא אדון על
 כל יחיד בעולמו אל מלן כאמן ומושל נכולם ונכל
 הוא וממעון קדשו למעלה ועדי עדי על וע״ז
 אמר שלמה נחכמחו ׳דעחי אח כל אשי יעשה
 האלקים הוא יהי׳ לעולם עליו אין להוסיף וממנו
 אין לגרוע וכחינ מה שהי׳ כנר הוא ואשר להיוח
 כבר הי׳ והאלקים יבקש אח הנרדף , בני אדם
 המבקשים לדעח וע״ז אמר שלמה אחכמח והיא
 רחוקה ממני רחוק מה שהי׳ ועמוק מי ימצאנו
 עמוק עמוק זה הדבל לא ימצא כל הדברים יגיעיס
 לא יוכל איש ללנל ואמל ולאיחי אח כל מעשה
 חאלקים כ׳ לא יוכל האדם למצוא אח המעשה:
 עשר ספילוח בלימה צפייחן כמלאה בזק. אסור
 לאדם ליחן דעהו נהם כהרף עץ שאין
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 לאחור לאחורי מזרח ומערנ צפון ודרום ולמעל׳
 ולמעה עד אין קץ נכל מקום. או תחשונ מראשית
 מאימתי. או עד אימתי הוא. או תחשוב האין
 גדולה האורה אשר עמו או האין הוא בעובי
 הרקיע או בעובי החשן. או עניינו. כשתחשוב כ״ז
 העמד הדבר על בוריו ותן ללבן כי הוא יצר
 לבדו הכל ואין זולתו. והוא בכל ומושל בכל .
 וכן יפרש לפנינו ומדתן י׳ שאין להם סוף לבוא
 לסוף י׳ ספירות בלימה . בלום לגן מלהרהר .
 סתום פין מלדבר . אל תהן לבן להרהר שאם
 תחשוב על הבורא סתום פין מלדבר האין חנייתו
 הוא למעלה או למטח או כלפי מזרח ומערב צפון
 ודרום. או על האור הוא האויר או בעובי הרקיע
 או על ראשיה ואחריה כמו שפירשנו למעלה על
 אחה מהם שתחשוב בלום פין מלהרהר, הסר
 אותה מחשבה מלבן וסתום פין מלדבר ואם רץ
 לנן למחשבה זו תסירכח מלבן ושוב לייחוד
 המקים לעבודתו וליראתו ׳ וכק׳ חקב״ח מקום
 שהוא מקומו הל עולם שכאמ׳ ומתחת זרועות
 עולם׳ ושוב ליראתו כמו שמציכו בחיות הקודש

 כשהם רוצים לזקוף קומתם מיד כופפים קומסם
 מאימת השכינה ורצין ושבין ומשתחוים צו וכן
 עשה אהח ולא יעלו המחשבות האלה על לגבן
 ומה שהחיות רציא ושוב זהו מפני שלהביות
 הדיבור של הכבוד וחם יריאוח פן יפול עליהם
 ולצום שיפול מהם , כשהקול נא ממזרח קופצות
 למערב כן לכאן ולכאן כן סבנ לנן מלהרהר :
 ועל דבר זה נכרת ברית על י׳ מדות הללו שאין
 כל^החכמים יודעים הדברים ונכרת ברית בלשון

 ופח שלא לחשוב כלום באלקוח:
 ומדתן י׳ שאין לחם סוף שאין חכם שיכול לידע
 ולהבין למלוא י׳ ספירות שאם יבקש
 החכם למצוא לא יוכל אמרתי אחכיייז והיא
 רחוקה ממני כי לא יוכל האדם למלוא 0שר
 יעמול האדם למצוא ולא ימצא י• נעוץ סוכן
 בסחילחן והחילסן בסופן פי׳ נעוץ ודבוק הסוף
 בתחילה והתחלה בקוף. שאס תחשוב בלגן כן
 וכן ריבי רבבות שנה יכול להיות מן תחילתו הוא
 עומק הראשית תחשוב התחלה כמו שהי׳ בראש.
 כן יהי׳ 3סיף וכאשר יהי׳ בסוף כן יחי׳ בראש
 הרי נעוץ חח־לתו בסופו כשלהבת קשורה בגחלת
 חשלחבח הוא היוצא מן הגחלת כי גחלת הוא
 עיקר וכאשר חנפח הגחלת ייוחד ויוחר חשלחבח
 יוצא כן וברוח פיו כל צבאם וכן אין סיף לכל
 אלו הדנרים. *וצור וחשוב שאדון יחיד שהבורא
 אדון כל והוא הכל והיוצר אחד ואין לו שני
 כדדרש נמדרש קהלח יש אחד זח הקנייה ׳״י
 אלקינו י״י אחד ואין לו שני ודאי גם נן ואח
 אין לו ומרונ חנינוחו קרא לישראל נני נכולי
 למען אחי וריעי. ולפני אחר מח אחה סופר
 כמו הא׳ שהיא ראשון לחשבון והיא יחידה ולפני׳
 אין חשבון ומנץ והופכח פני׳ לצד ימין מן האוחיו׳
 וחוליה של מעלה כמו י׳ כן א׳ נושא כל אשר
 חחחיו. כן נורא עולם יחיד ואץ לו שני וראש
 לכל ולפניו אין שים חשבון ומנץ כי מעולם הי׳
 ולעולם יהי׳ אשר אין קץ וחשבון לדנר ראשון
 ואחרון והוא אחד. וחופן פניו מעולמו וירא און

 ולא יתגונן ואל עליו( נושא כל והוא הכל ן
qip עשר ספי׳ גלימח מיס! עשי שאין לחם 



 חדיא •י׳ על ס׳ יעייי׳ •״א נגנרמיזא ג
 ויפרפרו אס לא קאויר סמן שככנק בו לא
 יפור9רו ויושבמ באוחו או״ר, ואוחי נמצאם וכן
 הדעת אשר לא יזיק לס מדים לואים ולא «ויע
 ולא חולי ומצוקה ק נורא •ולס לא חיק לו
 מלוכלך, ובמוח הכל ובאבוד כבל הוא חי לנצח
 והמבין יבין כי האדם ישכיל דעתו נדבר הכמוס
 והקהום והנקתר והכקגר ובמוך עובי כל דבר
 כן נורא עולם לא נקחר ממנו כל מזימוח וכל
 דבר. ומה שנאמר במעשה מרכבה שיעור לקומח
 השכינה רל״ו אלפים פרקאוח שלו, והפרקה ח׳
 מילין והמיל ד׳ אלפים אמה, והאמה ד׳ זרחוח
 והזיח כמלא עולם ושמים בזית הק,זחו דוקא
 לשכינח כבודו אבל לבורא עולם אין חקר וקצבה
 וע״ז אמר ר״י אני ועקיבא עריבים נדבר עיכ
 אם ירחיב לבך משכהו אליך כי עשר דברים שאין
 להם לא ראש ולא קוף ולא הקף ולא פיאה לא
 צנע ולא מראה לא זיזה ולא ניעה לא חידוש
 ולא שינה לא חקר ולא יחר בכל הדברים לא
 זקן ולא בחור, לא נחלק ולא נבדל לא רואה
 ולא שומע כגופני, יש אחד ואין שני לו ולו נאוה

 חהלה בכל מעשיו :
 עשר קפירות בלימה וכ״ב אוחיוח הרי ל״ב
 נחיבוח שהם י׳ קפירוח וכ״ב אוחיוח
 הרי ל׳׳ב, ומן כ״ב אותיות יקוד ג׳ אמות, ה׳
 כפולות וי׳׳נ פשונרת כמו שפירש נבא אחרת ורוח
 בכל אחת מהם כשחיציא דינור מפיך יהי׳ רוח

 דיבור לכל אחת כמו שפגרש לפנינו :

 עשר קפירות בלימה שאין לק«ור יותר מי׳ כי
 כשאתה מונה י״א הרי תוזר החשבון
 חלילה, כמקפר י׳ אצבעות זהו קימן לדבר כמו
 הבננות י׳ וה׳ כנגד ה׳ וברית יחוד מכוונת
 באמצע כ׳ ה׳ אצבעות ניד ימין והי ניד שמאל
 0והלשון באמצע שממנו מחבבח הייחוד לפהילשון

 הוא ברית הייחוד באמצע וכן ה׳ אצבעות ברגל
 ;מין וה׳ אצבעות בשמאל וברית המילה מכוונת
 באמצע כן ׳״ק הם ויחיד עולם ממוצע למעלה
 מכולם על כקא כבודו, זהו ששנה במלת פה
 ולשק ובמלת המעור הוא הערוה כלשון שכתוב
 למען הביע אל מעוריהס וכמו כמער איש ולויות •:
 ואני קבלתי שוב אח הבבא עשר ספירות מקפל
 י׳ אצבעות עד ומלת ה מעור יש להיות בחחלת
 הקפד אצל בקפר וקפר וקיפוד, ואחר מלת המעור
 יש להיוח בבא עשר קפירות בלימת י׳ ולא «׳
 וכו׳ וכן עיקר, וכן מצאתי לאחר כן בב׳ קפריס
 הבבות כקבלת, וכ׳׳ה הקדר לאחר שאמר ורוח בכל
 אחת מהס לאחר כן בבא ׳״ק בלימה אחת רוח
 אלקים וכן מצאתי : עשר קפירות בלימה, כל
 אומן הרוצה לעשות בנין אם אין לו אבנים עפר
 ועצים ומים: וכלי הבנין א־נו יכול לעשות בנין,
 או אם רוצה לעשות כלי עץ או כלי זכוכית או
 בחל או נחשת או כקף וזהב אם אין לו אוחו
 הדבר שרוצה לעשית מ הכלי אינו יכול לעשות
 הכלי, והקב״ה עשה בלימה מאומה מכחו הגדול
 אתה מונה עקר קפירות : אחת רוח אלקים
 חיים פירושו רצונו וחפצו נכון כקאו מאז שמרוח
 דבור חפצו מן האש הגדול נברא כמו שנפרש
 לפנינו והוא חחום ני׳׳ה הוי׳ כקאו במעשה

 2 נראשית

 דנר קל ומהיר נכל צנא השמים לרון לשוב
 ©נזק, והנזק מיץ אחד הוא מג׳ מיני נרק הכחובי׳
 ומכונים נקפר החכמה והוא היורד מן השמים
 ניום סגריר ונראה יורד כחומ של אש מותכת
 או כחוע מותכת הכהן כאש והולך פה ופה כאש
 מזח וכהרף עץ כראה לעין וזהו דברו בהם כל
יעשה עצמו  אדם המדנר נהם ומדקדק בלבו :
 המנץ הנזק p ושב פתאום כן מהרה יסיר
 ממשנתו וכענץ החיות יצוא ושוב, וכופפין קומתן
 מאימת יוצק כן יש לו לעשות כשמדבר בעשר
 ספירות שהרי תכליתן אין להם קץ, וכשיהרהר
 ינשה כמכץ שכתוב והחיות רצוא ושוב ולמאמרו
 של טראם כקופה ידחפו כרוח קופח ׳רדופו
 למשות המאמר וכופפין קומחן תמיד ולפני כסאו
 הס עשתמוים אף אתה אס ישיאך לבך להרהר
 אחר- כל אלת מיד הקיר כל המחשבה במהרה מלבן
 והשתחוס להקב״ח שאם יפתחו [יפתנו] רוחו להרהר
 ימשח רוחונרצוא וקוג ןלא יוקיף להרהר יעשה
 רוחו כקופה, ישוב דעתו במהירות ביראת ה׳
 ויודה ביסודו וישחחוה לפניו וירעד בכל לב והאמן
 באלקוחו כי בכל הוא כענין הדעח הוא הנשמה
 אשר הפעולה לה בין טוב בין רע שכן שלה
 וחנייחח בראש מקום המוח והיא מושלת" י בכ״מ
 מהגיף, והנפש הוא החיוח בכל האברים שולטת
 לנענעם ולנודס, ואין לן עצם ולא נתח שאין
 הנפש מושלת בו כי בעת צאת הנפש לא ׳נודו
 ולא יתנועעו, ואפי׳ בהון עובי העצם היא הנפש
 והדעת היא הנשמה מושלת בנפש והיא בכל
 כמחשבת פקח מן הדעת ועלי׳ אמרו חכמים שהיא
 כדמות בוראה ודוגמת קונה זנה וממלאה הגוף
 ורואה ואינה נראה וחי׳ לעד נמצאת הכפש קטנה
 מן הגוף והיא מושלת בו ותתנענעו והדעת מושלת
 בנפש והיא דקה ומזערת יותר ממנה שאינה
 נראית כל עיקר ובמות הגוף תיבטל הנדנוד
 והנענוע בנפש ועדיין הדעת שהיא הנק׳ לאדם
 (הגהת מהרצ״א לבני אדם) נשמה היא חי׳ לעד
 ורואה ולא כראיה ולא גוף ולא גושם ולחו״ם
 אלא מלה דעתוחיוח זכה וממלאה את כל הגוף
 (נמחק, תיבה) בעצמה הכל ובכל הוא אפילו
 נעובי עלם אצבעות הרגל ישימה וחנייחה למעלה
 כן בורא עולם לא נראה ־T מעולם עין לא
 ראתה אותו בין בחיי אדם בין בממ.ו ולא נראה
 לא למלאך ולנביא ודעתו בכל והוא דק מן הדק
 גלי ראותו והוא סיקר בכל ולגדולתו אין חקר
 וקצבה (נמחק תיבת) אץ קץ וסיף כאשר פירשנו
 למעלה ואין לדמותו לא לגוף ולא לגושם בלא
 שום הזכרת אבר לא פה ולא פין כמו לנשמה
 נ״א נראה לנביאים נרי שכינת כבודו בדמיונות
 הרבה לפי חפצו ורצונו בורא דמיונות, ועל שכינת
 כבודו נאמר ואראה את ה׳ ועל דמות הכסא
 דמות כמראה אדם בצלמנו כדמותינו ועתיק יומין
 יתיב םשמים כסאי והאק הדוס רגלי כי פי ׳״י
יך ומזכיר לשכינתו י  דבר עין יי׳ פותח אח י
 איברים ופה ועין כמו לאדם והוא בורא עולם
 נכימ והכל ממלא כמו הנשמה ואין לך הר ולא
 ים ולא עוני חומה ושום מקום שאין בורא עולם
 נו כי אץ לך דבר שהוא [בלא] אויר כי הוא דק
 ונכנס נו, וממה שהאבנים וההרים וכל דבר ישברו



 ירח *״* מגרמיזא
נ בין עגול בין ממנע כפי  קטן בין ארוך בין מז
 חפץ האומן. כש״כ הא: הגדול והנורא מכחו
 הוציא מרוחי וכממח חללו של עינם עד חפצי
ה מרוח חקק וחצב בה ד רוחוח  ואמר די : ת
 השמים ורוח בכ״א מ הס שמנשב בכל יום .
ש מים מרוח. פי׳ מרוח פיו מרטיבה וליחלוח ל  ש
 האייר כנס אח מי הליחליח לצד אחת וחצב בהן
 ח־ו הוא קו ירוק המקיף את העולם כמו ירוק
 שעל פני המים ונוהו הן אבנים מפולמות ומליחלחות
 המשוקעות בסהום ומביניהם המיס יוצאים כי ממים
 נבראו ובהקבץ אותם המי׳ יחד נעשו רפש וטיט ועשאן
 כמין ערוג׳ בעומק והציבןכמ׳ חומ׳ מכאן ומכאן״וסיבבן
 כמו מעזיב׳ מתח אותו רפש וטיט כמו מתיחת מעזיבת
 וילק שלג עליהם וקפאו ונעשה עפר כמו שנאמר
 כי לשלג אמר הוי ארץ. תהו ק׳ ירוק דבר ריק
 מ׳ שיג הבריות לא ר.הו ביאה לשבת יצרח ונטה
 עלי׳ קו תהו ואבני בתו. אבנים המפילמות
 ותמים שהיציא מליחלוחו הקדוש תלאן באויר

:  בחללו של עולם בכח המאמר קדשו
ם ובחקבצם יחד ד ע אש ממים כשנאספו ה ב ר  א
 נשאר חום הרות יכעשה אש. כי הקב״ ה
 לאחר שתלה המים במאמר באויר חללו של עולם
 זוהר נוגה אורו תגדול והנורא לאין חקר ושיעור
 זוהרו וזיהר מתון המים ומכח אותו הזוהר שהגיה
 מתוך המים יצאה אש ומאותה האש חקק וחצב בה
נור] והוא אש ספורו׳ ואופנים  כקת״כ שהוא שבינן [די
 ותם מלאות עיכים ושרפים דומים לנחשת קלל .
 וחיות הקדש שהם אש אדמדמת מראיהם כגחלי
 אש ומלחכי השרת עושה מלאכיו רוחות משרתיו
 אש הרי אש ורוח למעלה . ומים למטח עם אותה
 האש . ולא רצה הקב״ה לבראותן מאשו הגדולה
 שלא ישוו לו כי הוא אש אוכלה אש ועם אלתה

 האש הרתיח הקב״ה את המים והקפיא מהם
 משלישיתה נעשה רפש וטיט ועפר כיכתיב מ׳ מדד
 בשעלו מים ושמים בזית תכן וכל בשליש עפר
 הארץ. תנה מזה הכתוב למדנו כי חילק האל את
 המיס לג׳ חלקים . החלק האחד הקפ״ ועשה את
 הארץ. וחלק 3׳ עשה כל צבא.מרום והשמים
 העליונים . והחלק ג׳ נשאר עם הארץ והיתח הארץ
 תחתיהן עד יום ג׳ עד שנק יו המים ונראתה
 הארץ. וביום ב׳ הקריש והקריח כקרח עוד מחלק
 השלישי של מים הנשאר מיום ראשון אשר נעשה
 ממנו הארץ ועשת את הרקיע הזה שעלינו להבדיל
 בין מים למים והעלה האלקיםאת הרקיע הזה עם
 המים שנשארו משליש החלק דכתיב ויקר׳ אלקים
 לרקיע שמים קראו שיעלה הרקיע עם חציים של
 מים עד השמים העליונים ומכבואת ישעי, למדנו
ק א  כ׳ באש הניח האל את המים ונעשו אבנים ו
 לכל מיניהם ואבני מלח מי מדד גשעלו מים
 וחילקם *עי מדד בשעלו מים מי תיכן שמים בזרת
 כעושה עוגות בידים פרושות מי כל בשליש חלק
 שלישי של מים שחלקתי במדת שעלו את עפר
 הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות לתלונות אנכי י״י
 עושת כל ניטה שמים לבדי רוקע האיץ מאתי
 *אליו מאישי מן האש שהוצאתי והלהבתי מן המים
 מכח זוהר כ-יגת אור לא יוכל* המים לעמוד כמו
 באליהו ואת המים אשר בתעלה ליחכה נשעה
 שהקפי׳ תאלקים את המים מן הרתיחה של אש
 וברא האלקים שמים העליונים ואת הארץ וברא

 האק

י  ד־ןד״א *׳ על ש
 נראשית ברון שמו של חי העולמים תמיד לעולם
 ועד כי שמו נקרבו. קול ורוח ודבור זה היא רוח
 הקודש, כאשר נפרש מהו קול, מהו רוח, מהו
ר ספירות בלימה אחת רוח אלקים ש  דבור י• ע
 חיים זו רוח העליונית לכל רוחות, והיא האם
 הגדולה וממנת יצאו כל התילדות והיא משובחת
 מכל השרשים, ובה כח אייל מכל האבות , וגס כל
 תוצאותי׳ ותוצדותי׳ יותר משובחת משאר הנוהרים
 ורוח וקול ודבור היא רוח חיים הנק׳ רוח הקודש
 וישמעו את קול ׳״י אלהים מתהלך בגן לרוח
 היום. והלא גם כל הקולות מן הרוח הם כציר
 דלת ובציר עגלה וכציר גלגלי רחיים וקול שופר
 אלא אין דומה זה לקול דבור. ויקר׳ אלהים אל האדם
 הרי קול ורוח ודבור . ובא הקול לרוח היום בנחת
 ומדבר לאדם כפי כחו שיוכל לשמוע ודבר י״י
 אל משה פב״פ כאשר ידבר איש אל רעהו ושומעים
 קול נביאים כאדם ההולך בין ההרים . וההרים
 כמעלה כקורים כקורים וכשמדבר האדם יכנס
 הדבור .עס הרוח בכקורים וכשישתיק יענה לו
 בכל דבריו אם דבר לו בקול רם יענה לו בקול
. ואין שם כ״א רוח ונגלה ן  רם ואם נמו־ כמו
 לאליהו בקול כמוך. והנה י״י עובר ורוח גדולה
 והכת אליו דכיאל ואשמע קול אדם ובמ״ת קול
׳ קול ה׳ בכח קול וכתיב כקול מים  גדול וכחלק לז
 רבים אדירים כקול שדי וכתיב וקול דברים כקול
 המון הרי אלו קול גבורות והוא בכל וכל יכול
 וכתיב בדבר י״י שמים נעשו וברוח פיו הרי דבור
 ורוח וכתיב וברוח אפיך נערמו. כשפת ברוח־ .
 ורוחו כנחל שוניף ועוד אחת לוח אלקים חיים
 רוח הכבוד קרוי רוח אלקיס חיים כמ״ש ורוחי
 עומדת בתוככם. ובזה האדר נהיה דבר הנבואה
 שנאמר רוח ״׳י אלקים עלי ובו יגלה לנביאים
 שנא׳ במראה ברוח אלקים ואותו האדר הוא דבר
 נברא דכתיב אין עוד מלבדו ומזה שמע משה
 ומתוכו ראה בלבו ולא במראית עיניו ותדבר נקרא
 רוח,אלקים חיים שמשם הדין וחיי העולם ככרזין.
 ובו נראו כל הדמיונות הנראות לכל נביא וחוזה.
 ובו נשמעו ז׳ קולות , קול יי׳ בכח . קול י״י
 נהדר וממנו תנוח רוח הקודש החכמה והבינה
 והגבורה וכל חן וכל תמורה והוא יתרומם שמו
 המשילו בכסא המלכים שנא׳ יי׳ בשמים הכין כסאו
 ומלכותו בכל משלה וזה הדבר קראוהו רוח הקודש
 אחרי אשר נפסקה נבואות חזיון מראות לב הנביאים
 לתמונוס קודש והי׳ נראה להם להט אור בהיפוך
 מתהפך ממראה למראה ושומעים קול כמו מצור
 והר הצווח בקול. שתים רוח מרוה״ק הוציא
 חאלקיס רוח מרוה״ק וחקק וחצב באותו הרוח
 שנפח והוציא מרוחו חללו של עולם . וד׳ פינות
 העולם מזרח ומערב צפון ודרום ורוח ממש בכל
 אחת מחם. משל בהבדלת אלף אלפים וריבי
 רבבות לאין חקר ומספר בין קדש לחול ובין חזק
 ואמיץ ובגבורתו. ובין אנוש החלש בגופו וכחו
 ובין חי וקים לעולמי עולמים ובין חציר יבש רימה
 ותולעה. האומן של זכינית לוקח כלי ברזל הנבוב
 מקצה אל קצה וכותכו בזכוכית הניתך שבכיר הכבשן
 וכותן בפיו קצה בכלי הנבוב וטפח רוח בפיו
 ועובר הרוח מתוך הכלי ההוא עד הזכוכית הכיתכת
 והנימסת הדבקה בקצה כלי הנבוב מכח כפיחתו
 נמתחת הזכוכית ונעשית בין כלי גדול נין כלי



א מגרמיזא ד  יצירה פ

 בשמים עשיתיו אש לוהט כי בהבדלת הרטיבה
 מן האייר נשאר חמת־ יבישה היא נובע האש
 בנא בפיקה יכל צבא מרום בזי מיני גוונים
 ומינים שיאה יחזקאל בתחילתו ענן גדול ואש
 מתלקה־ז חש חלשה רכה כי הארד בה הרבה
 ובכן ל-קיתה נכנק בה דמית יריקה ומתיכה כעין
 החשמל מהין האש וגוף ד׳ חיות אש אדמדמת
 ודמיה החיות מראיהם כגחלי אש מכרכמת. ונוגה
 לאש מן האש יוצא ברק. ומכל גביהם לצדדיהם
 אש ניפך פיכית כמו עיניס שנא׳ וכל בשרם
 וגביהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאות עיכים
 ועל ראשם כקיכה מאש לבנת ודמות על ראשי
 החי׳ רקיע כעין קרח הנורא ועליו כסא אשר
 הוא קגין מן הרקיע לפי שבראה כדכתיב וממעל
 ליקיע אשר על ראשס כמראה אבן קפיר דמות

 כקא והכל חדש מן האש :
 הטיט חתם רום בירר ג׳ פשוטות וקבען בשמו
רד ק״א ו״ו וחתס בהם ו׳ קצוות  הגדול י
 ופנה למעל׳ וחתמו, ביה״ו פירוש חתם לשון קתם
 כמו יומם חתמו למו. חתם רום למעלה בירר
 מכ״ב ;׳ ופשוגיות קירא לי״ב אותיות הרז חנףי
 לכ״ס עצ׳׳ק שאין ככפלות בדגש ורפת אבל כפילות
 קורא לאותן ז׳ איתיות בדגש ורפת בג׳יד כפר״ת
 שאחת יכול לקרות בי׳ב ג״ג ד״ד כ״כ פ״פ ר״ר
 ת״ת ולמה לקח מן הפשוטות לפי שאין נק׳ בדגש
 כ״א ברפה מפני שמי ניחת הוא ויש למקור בנחת
 ולא בקול כמו בלחישת יש למקור. ובחר יה״ו ״
 קוף האחדים וראש לשם כשימהר לבך בי׳ קפירו׳
 לתת קצת בלא קצת שיב לאחוריך ושים קופו
 נתחיל׳ ובאמצע לכך בחר בשמו בתחינ׳ *׳ והמדע
 לדעת והרהור קטן אס יהרהר לבן אחי־ י׳ קפירו׳
 ביגע א׳ השיב לבן לאמצעי כל קצות הקפירות
 ש־ם באמצע שלא תאמר יש קץ וקוף הקץ סביב
 לקצוות אנא אמור כל הקצוות למת שלבי העמיק
 לתת ק ציות לי׳ ספירות אמיר הס מתווכים בתווך
ד עולמי עולמים לכך ש ס י׳ הספירות שהיא  ע
 קוף האחדים תחיל׳ לשם אצל המתווכים כך א״ב
. הרי מאי עד י׳ יש י׳ אותיות  גד הו ;ח טי
 ומתווכים ואמצעים ה״ו. וי׳ שס אצל ה״ו לומר
 כשתפש י׳ שחם י״ק חזור לבך אחורנית אצל
 התווך שאין קץ ולא שס א׳ בשם לפי שכשבאת
 ליתן קצוות לי׳׳ק לא מצאת את הראש ממנו
 למנות. אם כן טוב הי׳ שלא יהא י׳ מן השם
 לא טוב שתשים אצל הי׳ שהקצוות מיד הקיבות
 לבך אחורנית. והוקיף ה׳ כ׳ חשבונות אין שיעור
 כ׳ ירבו עד תוכל לדבר לא כלבבך שבא לקצוות
 קוף החשבונות ולא לכתוב לכך תפקת חשבון
. ואם תאמר כקח בל ׳  מוענו תפקת מא׳ עד י
 שהם בתוך האותיות. אם הם בתוך האותיות
 אינם בתוך החשבונות ועוד אינם נעלמות. וא״ת
 ניקח א׳ הרי לא באת לתת לו קוף שהתחלת
 ממך והלא׳. ועוד תפש לא היה שהוא תחת שס
ר ד׳ אותיות א׳ בראש וי׳ ביימצע הוי׳ הוה דו  י
 גביר לאחיך הוה ארץ. לפי כשתאמר לפניו י״א
 י״ב י׳׳ג י״ד י״ה י״וי״ז י״ח י״ט הרי י׳ אמצעי
 אצל ה׳ וכשתהפך אחורנית יט חז וה דג בא
ד ה׳ וזח״ט הרי ה׳ אמצעי ג ב  ?רי רה אמצעיים א
 הרי השם באמצע ובסוף. אבל א׳ מעיד שהי׳

 לפני

א פי׳ עי1 םפי י ׳ ל  ה

 הארץ כחוג היושב על הי: הארץ כ־בר גלול
 ומה:ילל פה לפה כמו ית־גי ״ניע* כשכור יכן
 קכ־ס כקראים ע״ש שמה::גלי׳ מעת לעת ימשני
 לש:׳. הארץ עגילי מקביבית״ ־מייקעת ע: המיס
 לי־קע האיץ על המיס *מימי איקייניס קובנים
 אותה כנהר גדול סביב לכל הארץ. אין עייבי־שס
 אדם וחין עוף פורה ילא קפינ׳ מהלכה זה הים
דם ושאי־ הימים לשיניית של ים כמו  ג־ינ ורחב י
 והי׳רים ׳׳״ את לבון ים מציים. יהארץ מצד
״ שפילה מאד. ומצד צפון גביה האיץ עד י  ד
 לרקיע הזה והגוב׳ עגול מצד מזרח ומצד מערב
 ומצל־ צפון מקצת מזיח תקיפת טבת. ועד קצה
 מזרח המוז. היוב׳ עגול ותגביה עד לרקיע הזה
 בצד צפון וממערב לגובה ממזי־ח וממערב ומצד
 צפון הי׳ יםאוק״נוק דבוק לגיבה הזה מקביביו
 וכל האיץ משפת היום של גובה כינו. ועד
 שנית -רומית של ארץ יניראה כמורד וכמיצק
 אשר ״צק מירד ההריס היורד כעימה מהר
 לבקעה : לשפיכה מלמעל׳ יעד תחת ת ההר
 והגבע׳ כערב׳ כן הארץ מוצקת במ־רד מראש
 הגוב׳ ועד קצה הנגג היא צד דרומו של עולם
 בצקת עפר למוצק ויגבים ידובקי ובצד דרום
 מיושר וכמו בקעה ושפלה וערבה כדכתיב בשפל׳
 ובנגב וכתיב ויכה יהושע אה כל הארץ. ההר
 והנגב ותש פלה והאור שברא הקבי׳ה בצד דרום
 ה״ כל היום הראשון עד הערב הולך וזירח •ממזרח
 למערב וכדח׳ כל היום החשך מפני האור בצד
 דרום והחשיך בצד צפון ובעיב שקע האור במערב
 וכל הליל׳ השני שביג האוי בצד צפון לילך
 ממערב למזרח עד בקר שני וכדח׳ החשך מפני
 האור שבצד צפיכ׳ של עולם כל ליל השני והחשיך
 בצד דרומו של עולם כי גיבה המיס וגיבה של
 הארץ שבצד צפון מחשיך בצלי פעם' בצד דיים
 בליל׳ ופעם בצד צפון ביים שהמים היו כצביס
 כחומה בצד צפוני של עולם כמו שעמדו בקוף
ף) כך נבראו גבוהים  (הגהות מהרצ״א :״:' ביכ קו
 מצד עד יום ג׳ שנקוו המיס וכשאותו אור בצד
 דרוס הי/ מחשיך צל הגובה של מיס ישל ארץ
 בצד צפון אחורי הגעה וגליל׳ מאיר והילך אור
 בצד צפון כל הליל׳ ומחשיך צל גובה המים והארץ
 בצד דרום ז״ש לאיוב איזהו הדרך ישכון אור
 וחשך איז׳ מקומו כי תקחכו אל גבולו ללמדך
 שאור וחשך הס באין שכן יג3יל יש לתם ואותה
 איר׳ שמשה גם ביום י־"־' הד׳ שאמר יהי מארת
ר יהיו אלא יהי אותה אור׳ של יום מ א ז :  ולא "
 ראשון מאורות. וטבע הקב״ה באותה אורה חמה
 ולבנ׳ ולפי שבניקן נברא העולם ונבראו ב׳ המאורות
 במערב בתחילת שעה ליל ד ושקעו במערב והלכו
 כל הליל׳ בצד צפוני של עולם בקצות הרקיע
 שעל מימי אוקיינוק אחורי גובהה של אק. עד
 קוף י״נ שעות של ליל׳. ובבקר ביום ד׳ תחלת
 שעה א׳ של יום זרח שמש במזרח והירח אחריו
 והלכו כל היום ממזרח למערב ברקיע בדרומו
 של עולם ובערב שקע השמש כדרכו. ברוח הפה
 כלול ומעורב ג׳ דברים רוח ממש. וחמימות וליחלוח
 וכשהוציא רוח מרוח קדשו היו שלשתן מעורבים

 והפרידם זה מזה הרי אש ומים ורוח :
 א# ממים חקק וחצב בה כמה״כ וכל מלאכיו



 חריא •י׳ על פ׳ יצירה«״א מגרממא
 שנפרש: ג אמרח ז׳ כפולות וי״ב פשוטות חקוקןת
 בקול חצובוח ברוח קבועוח בפה. בה׳ מקמווח.
 פי׳ זה ומ״ש למעל׳ בכ״ב אותיות ורוח בכל אחה
 מהן הכל אחד הוא וזה פי׳ חקוקות ניתכו לקרות
 בקול. חצזבוח ברוח ולקלוחן בפה ולהוציא מח
 מפיו ולא אחר הברה בעלמא אלא לדקדק בקרירהן
 כי קבועוח בה׳ מקומוח בפה [נמחק חינה]
 ה׳ קולוח נוטריקון א א א א א קשורות בראש
ת \ ״ ״ י Tבגחלת שהנחלה  הלשון כשלה3
 היא העיקר והשלהבת יוצא ממנת וקשורה בה כן
 כל דיבור קשור בלשון והלשון מחתכו : אחה״ע
 בקוף הלשון סמוך לבית הבליעה וכאשר חל-יקץ
 בקריאחן כ׳ (הגהות מהרצ׳׳א צ׳־ל כן) חלוקים
 נקודים [צ״ל בנקודתן] : בוט״ף משמשות בץ
 שפתים ובראש הלשון כלו׳ קודם שיגיע ללשון :
 גיכ׳׳ק על שלישתם של הלשון נכרתת ואין
 יכול לאומרם במקום אחד של פה כ״א בשליש
 הלשון ויוד יש לקרות ברפה אז ודאי על שלישי
 הלשון ויש לקרוא ויאמר. כך משמע בזו הבר״׳
 שאם תדגישנח תהי׳ נכרתת בראש הלשון ממש
 ועוד אס היא נדגשת הי׳ לו לצרף עם 13״ד
 כפר״ת אנא ודאי נרפית היא בקריאתה דטלנת
 בראש הלשון משמשות עם הקול אלו ה׳ אותיות
 משתמשות בראש הלשון ממש והס נקראים נדיניק

 זהו פי, עם הקול לפי שנשמעות בקריאתן :
 כ״ב אותיות יסוד קבועות בגלגל ברכ״א שער״ג
 כמו שהגלגל מתהפך מה שלמעל׳ למט׳ ומ«
 שלמט׳ למעל׳ כך מתהפך גלגל האותיות חוזר
. אל שהוא  הגלגל פנים ואחור כולם עם א׳
 באמצעוחו אם חשים עם האחרון שהוא א״ח .
 שר״ק הסיר מראשו ושים בסוף הדג״ב הרי חשרק
 וכל לאלפא ביחא להפך. ישים ימינך עלהראשק
 ושים שמאלך על האחרון הרי כל מה שתוריד
 ימינך השיטה לשיטה עד אל ויהי׳ מה שבשמאל
 להפך מאשר בימין הרי כולם עם א׳ נתפיל׳
 ואס תסיר א׳ מהחיל׳ ותשים א׳ בסיף הרי א׳
 כולם זהו פנים ואחור וקדם צרתכי באותיות
 שהם אחור וקדם. ומכל מקום סמך קדם פל
 היציר׳. וכשהחפץ להחזירו לעפרו (תאמר) תסיר

 האותיות האחרונים וכן הקדר :
 אב גד הו זח ניי כל מנ סע פצ קר שת

 *אג הז טכ מס פק ש (מדלג 3׳
 אד זי מעקת גוטלסצ ש בה חכ נפר(מדלון]
כ קק (מדלג ח*  אה נו מפ שג ז
 או כע שד טנ קב זל פתהיסרג חמץ(מדלג ה̂׳
פ (מדלג ף  אז מק גטס שה כ

 אח סת זנש ומר הלק דק גיפ נטע (מדלגז׳)
$ & (מדלג יד  אט פג כקה מ
 איק וס בכר זע גלש חפ דמת טצ הכ (מדלג נף*
 אכ שט קז פה סגס (מדלג ״
 אל (מדלג 0
 אמ גס הפז קט שכ (מדלג ל׳'
 אנה צטת מדפח שלג עזר כבס וקי (מדלג מ/
 אסז שמה קכ גפט (מדלג כ׳)

 • אע
 * נראה דכאן צ״ל מדלג א׳ ומדלג ב׳ קאי על אד וכן טלם עד מדלג י׳ אל ואח״כ צ״ל מדלג
 י״א אע כר מדלג י״ב כו׳ עד מדלג כ׳ ואחיכ צ״ל את שר וכן כסדר למפרע עד גב ח״ש כאן אחר

 הי׳ כלעכ ט׳ הוא טעוח :

 לפני מגולם ומש© מונס וחין ראש אלא *בריא.
 מראש לאמצע אדם לנברא וכש״כ לבורא אין ראש
 לראשיתו : שנד חסם חחח ופנה למטה וחחמו
 בירה. שבע סחם למזרח ופנה לפניו וחתמו
 בהייו• שעיניה חתם מערב ופנה לאחוריו וחתמו
 בהויי . תשיעית חסם דרום ופנה לימינו וחתמו
 בוייה. עשר חתם צפו״ן וכנה לשמאלו וחתמו
 נוהיי. פרי לפי בריית׳ זו משמע דשכינ׳ במערב
 וברא כנגדו במזרח ועשה מחיצות כנגדו מזרח
 לרום מערב כמו כ׳ של בראשית אבל לא בצפון
 דכתיב טעה צפון על תהו ע״כ מצפון ספהח
 הרמה וחתמו נוזדי קינים והגא רה לפי
 שמהפכץ רצונו לוק־ן העולם בהפיכת השם ה״ו
 ה״י . אמרו ובכל פינות שפנה בלא ה׳ מאות
 שנה לכן ברא בהו״י העולם. ו״ו קצוות מעל׳
 ומע׳ וד׳ רוחות וכל לוח ה׳ מאות שכה ואמר
 ה׳ מעלה ומטת י׳ מאות מזרח ומערב י׳ מאות
 דרום וצפון י׳ מאות הרי השם הרי וה׳ שהוסיף מפכי
 ש3כל רוח שעשה אמר השם ה׳ והי׳ ה׳ מאות שכה
 לכך אלם תולדות השמים בהבראם 3ה׳ בלאסלכך
 הוסיף ה׳ בסוף השם. וכן אדם הראשון כנרא
 בה׳. אדם ביום הבראם ה׳ בראם לכך הי׳ מסיף
 העולם ועד סופו שהוצברעפרו מכל העולם עפר
 ענין אבק ושם עליו כפו ומיעטו ותשת עלי כפך
 לכך חוזר במותו למלא תרווד רקב שהוא ככף
 אדם וא״ת מן ה׳ כברא רקיע התחתון מהלך ה׳
 מאוח שנה העליונים שאין להם ק׳ן ותכלה ממה
 נבראו. טכל הדבר להבין מרוב כחו מתחלק
 הדבור לכל אשר חפץ כי מצעו מדבור קדשו
 מתחלק לד ומד לי׳ ומי׳ לה׳ הברות א א א א א
T לא מקר אלא למי שנברא בצלם י' ״ ״ י 
 ואין בכל האותיות משרתים ברגילות באותיות
 כמו ירה לפי שהקב״ה מכין צורכי הכל כאשר
 לכל ומעט הם שרשים הרי לפי שמעט מזעיר
 עובדים לו יצוריו כנגד מה שעוש׳ להם שנא׳
 קעונחי מכל החסדים ומכל האמת. יה״ו אותיות
 הנעלמים זח שמי לעלם ונחתה ודברתה ושמלתה
 ח׳ נענמת הת״י י׳ בחמצע נעלמח וכן עדים עצים.
 בכה בכיתי הרי כתיב ואינו נרגש בקריאה ונעלם
 qipj ו׳ באמצע כעלם אלקיס קרוי הברת ו״ו
 ואין בו ר וכן עשה כי הקב״ה נעלם מן העין
 וכל שמוח היצורים הם נמחקים לפי שיש להם
 קץ וקוף אבל זה שמי לעלם אינו נמחק כי הוא
 בכל והוא הכל ואין הכל חוצץ בינתיים ואין
 כוהבין השם 3סיף שיטה ע״ש ואותי השלכת אחר
 גווך וכתיב ויי׳ בראשם ואין מטבילין הקולמוס
 כשכוהבין השם שלא יטפטף או ישאר בקולמוק
 ועוד כסיב מפני שמי ניחת הוא ואין לו למהר לכתוב
 השם כדי שיכתבנו יפה זה אלי ואטהו יה״ו גי׳
 אהי״ה אצו י׳ ספירות בלימה א רוח אלקים
 חיים ב רוח מרוח ג מים מרוח ד אש ממים
 ה רום ו תחת ז מזרח ח צפון ט מערב י דרום
 חזר ומנה אומן שלא הטעה בהם: כיב אותיות
 יסוד שהס יסודו של עולם ובהם נברא כמו



 הר״א פי׳ עיי -פריצירה &״א מגרוויוא ה
 עשה שישנו וחצנ עמזדים גמלים מאויר שאינו
 נחפס עשה השמים מקו• ©סבל הנשאר באויר
 שאינו נתפס וחללו של עולםעשאו באמ״ש והעמידו
 ואמר לו די וישנו וחצב עמודים גחלים מאויר
ר מאומה אלא  שאינו נתפס מבלי מה מבלי ת
 מרוח שלו מכהו הגדול מכזה את הכל בלא כלום
 הנתפס בתפיסת ידים וכל אלה עשה קורם העולם
 הכין כשיחפק לברוא שיברא הכל כנגדם מן הארץ
 עד לרקיע ת״ק וממזרח למערב ומצפון לדרום
 ת״ק וה׳ החסר באותיומ כעד ה׳ כפולה בשם
 ובה׳ נברא העולם וכשנוסיף ך׳ ם׳ ן׳ ף׳ ץ
 הם ג׳ אלפים ות״ק כנגדם שבע׳ רקיעים ג׳
 אלפים ות״ק שנים וכשתוסיף א׳ יחיו אנגדהוזח
 טיכלמנסעפצקרשת ך ם ן ף f אלף הרי ששה
) יורם שהם כנגד ר  אלפים הוי העולם וכנגד ף (
 שתא סדרי משנה שכל הנברא יש לו ו׳ מעל׳
 ומנף [וד׳ רוחות] כך קבלתי ממורי סרב ר׳
 יהודא חסיד אבל קבלתי מאבא מרי הרב רבי
 יהודא ברבי קלונימוס. כ״ב אוסיוח יסוד קבועו׳
 בגלגל ברל״א שערים תיבות של נ׳ אותיות .
 ורל״א שערים כשחהפן א׳ עם כולם תמצא כן.
 אלפא ביתות חמתחילין. אב בג ומסיימות א״ת
 אב בג גד דה הו ח זח חט טי יכ כל למ

 מכ כס סע עפ פצ צק קר רש שת
 אג בד גה דו הז וח זט ח׳ טכ יל כס לן מס

 נע ספ עץ פק צר קש רת
 אד בה גו ח הח וט זי חכ טל ימ ככ לס מע

 נפ סץ עק פר צש קת
 אה בו גז דח הט ר זכ חל טמ יכ כס לע מפ

 נצ סק ער פש צת
 או בז גח דט הי וכ זל, חמ טכ יס כע לפ מצ

 כק סר עש פת
 אז בח גט די הכ ול זמ חכ טס יע כפ לצ מק

 כל סש עח
 אח 3ט גי דכ הל ומ זכ חס טע יפ כצ לק מר

 כש סת
 אט בי גכ דל המוכ זס חע טפ יצ כק לרמש

 כת
 אי בכ גל דמ הכ וס זע חפ טצ יק כר לש מת

 אכ בל גמ דכ הס וע זפ חצ טק יר כש לת
 אל במ גן דס הע ופ זצ חק ער יש כת

 אמ בכ גס דע הפ וצ זק חר טש ית
 אכ בק גע דפ הצ וק זר חש טת

 אס בע גפ דצ הק ור זש חח
 אע בפ גצ דק הר וש זת

 אפ 3צ גק דר הש וח
 אצ בק גר דש הת

 אק בר גש דת
 אר בש גת

 אש בת
 את

 3ג גד דה הו ח זח חט טי יכ כל למ מנ כס
 סע עפ פצ צק קר רש שת תא

 בד גה דו הז וח זט חי טכ יל כמ לכ מס נע
 ספ עצ פק צל קש רת שא

93 
 בפניני האלפא ביתות מלאחי רצון צדיק והגהתי

 נכת • ג

 אע טב פי גץ כדק לה רמוש כז תסח (מדלג ס)
(  אף כח שסט גק מז (מדלג ע׳
 אצ מח גרס יה חפלזבקכטד שעכו (מדלג ד׳)
 אקס כזג שפמ עת (מדלג ל׳)
 אר פכ כמה בשצס לטוג תקע מ׳ זד (מדלג ק)
 אשק פס מכט זתג (מדלג ר׳)
 (הי׳ מהרצ״א אמר המעתיק כל הקפרים הללו
 העתקתי ולא הגהתי אותם והם מוטעים מאד
 ולא הי׳ הזמן מקפיק להגיה אותם כפי שכלי
 ובפרט בעכייכי האלפי ביתות הללו הטעות בהם
 מה והעתקתים כמו שמצאתי עד יחנני הש״י
 להגימ אותם *כרצוני. וזה הלשון שמצאתי אחר

 האלפי ביתות) :
 (כחסר כמו ששה תיבות) אותיות הרי מניינו
 בא׳ יש כ׳ שימין הרי עד י׳ י׳ פעמים כ׳ שיטין
 הד אל באמצע. וכשתעש׳ לב׳ כ׳ שיטין וב׳׳ם
 באמצע לג׳ כ׳ שיטין הרי ג״ן באמצע לד׳ כ׳
 שימין וד״ם באמצע לה׳ כ׳ שיטין וה״ע באמצע
 לו׳ כ׳ שימין רפ באמצע לז׳ כ׳ שיטין רץ
 באמצע לח׳ כ׳ שיטין דדק באמצע לנר כ׳ שיטין
 &רר באמצע לי׳ כ׳ שיטין ייש באמצע הרי א״ל
 ב ״ם ג״ן ד״ס ה״ע רפ דץ חיק נרר ׳״ש כ״ת
 באמצעותו לכך בחר בה ר׳ עקיבא. הרי אב גד
 הו זח טי כ הרי י״א אותיות ואס בא לסדר כל
 אחד בראש כמו לא׳ יהיו י״א פעמים כ׳ שיטות
 והסר נ׳ שיטיןרחי׳ א״ל ב״ם ג״ן ד״ס ה״עו״פ
 ז״ץ ח״ק ט״ר י״ש כ״ת בין כולם בתוך שיטין הרי
 רכ״א שיטין ומן ל׳ ואילך למנס״ע פצקרשת רכ׳׳א
 שיטין אותם עצמן שמן א׳ ועד ל׳ רק להיפך
 הכל. זהו כ״ב אותיות יסוד בגלגל ברכ״א שערים
 חוזר הגלגל פנים ואחור מא׳ עד ל׳ שער פנים ומן
 ל׳ עד ת׳ אחור ועוד אם חשים א׳ ששמנו [בראש]
 ונשים בסוף כל שיטח מן ל׳ עד ת׳ יהי׳ הכל
 להיפך זהו אחור אבל לא יהי׳ הגלגל רכ״א עד
 שכעש׳ מכל אות ואות לראש כמו מן א׳ עד כ׳
 יהי׳ רכ״א שערים כל שיטח שער חוץ מן א׳׳ל
 ב״ס שכל אלפא ביחא יש לחשוב בשיטה אחת
 prp on לדבר אם בטובח שבא לברוא בריאת
 נהם יש לך לומר על הסדר וכשתחפוץ להחזירו
 לעפר יש להפכו מן ל׳ עד ת׳ הכל להפך וזהו
 אם בטוב׳ למעל׳ מעכג ואם לרעה למט׳ מכגע
 ואס תתן דעתך בזה הקפד לטוב׳ להרבות עילוי

 הרי מעכג ואם ברעה למטה למעט מכגע :

 כ״ב אותיות יסוד חקקן חצבן שקלן והמירן א׳
 עם כולן. צרפם פי׳ חיברן וצר בהם כפש
 כל יצור וכפש כל עתיד לצור. שקלן שקל זה בזה
 והמיר אותם וגילגלן כיצד שקלן והמירן א׳ עם
 כולם וכולם עם א׳ ב׳ עם כולם וכולם עם ב׳
 ג׳ עם כולם וכולם עם ג׳ וכולן פוזרות חליל׳
 נמצאו יוצאות ברכ״א שערים כמצא כל היצור וכל
 הדיבור יצא גשם אחד הוא הא׳. יצר מתהו ממש
 ומשח את שאינו ישנו כלומר מה שהי׳ תהו עשה
 אוחו ממש ורפש וטיט ואלץ קבע בהם שיש בהם
 ממש ועשה אח אינו ישנו, העולם שלא הי׳ כלום

 *) א״ה בערה לא זכיט לאור הגהחו אך
 אוסם על



 הר־א 6י׳ על פ׳ עירה פיא מגרמיזא
 דא חג וג זד חה כוו יז כח כנו מי
 הא וג זג חד טח יו כז לח מנו ני
 וא זג חג טד יה כו לז מח נט סי
 זא חב טג יד כה לו מז כח סט עי
 חא טב יג כד לח מו כז סח עט פי
 נוא יב כג לד מה כו סז עח פע צי
 יא כב לג מד נת סו עז פח צט קי
 כא לב מג נד סה עו פז צח קע די
 לא מב נג סד עה פו צז קח רט שי
 מא נב סג עד פח צו קז רח שט ה
 נא סב עג פד צה קו רז שח חט

 סא עב פג צד קה רו שז תח
 עא פב צג קד רה שו חז

 פא צב קג רד שה חו
 צא קב רג שד חה

 קא רב שג חד
 רא שב חג

 שא חב
 ועוד מצאחי

 וא זב חג טד יה כו לז מח נע סי עכ פלצם
 קן רס שע חפ

 זא חב טג יד כה לו מז כח סט עי פכ צל
 קמ רן שס חע

 חא טב יג כד לה מו כז סח עט פי צכ קל
 רמ שן חס

 טא יב כג לד מה נו סז עח פט צי קכ רל
 שמ חן

 יא כב לג מד כה סו עז פח צע קי רכ של
 חמ

 כא לב מג נד סח עו פז צח קט רי שכ חל
 לא מב כג סד עה פו צז קח רע שי חכ

 מא כב סג עד פח צו קז רח שט חי
 כא סב עג פד צח קו רז שח חט

 סא עב פג צד קה רו שז חח
 עא פב צג קד רה שו חז

 פא צב קג רד שח חו
 צא קב רג שד חה

 קא רב שג חד
 רא שב חג

 שא חב
 הא

 ג׳ אימוח אמ״ש יסודן כף זכוח וכף חוב ולשון
 חק מכריע גיכחים פירוש כמו כף מאזכים והלשון
 של מאזכים מכריע ביכתים בלשון גין שאר כפות
 כן יסוד אמ״ש תוכל להפוך לזכות ולחובה קריאת
 הלשון הוא המכריע ביכתיים שאם לבראת זכר
 הוא בקריאת אמש ואם כקבה באש״ם ואם להחזירו
 לעפרו גשמ״א. ג׳ אימות אמש סוד הגדול מטסה
 ומופלא כמו שפירש גבא אחרת וחתום גו׳ טבעות
 וקיגל אגא מארי הרג ר״י גן קלוכימוס ו׳ טגעות
 גיה״ו שמתהפך גו׳ עכיכים שגלגל השם עם אמ״ש
 אגל מצאחי אמ׳׳ש מתהפך ט׳ עכיכים כאשר
 יפרש לפנינו וממנו יוצאים אש ומים ורוח א׳
 הוא אויר מ׳ מים ש׳ אש ומחותל גזכר ונקגה
 שהזכר נברא באמ״ש והנקבה גאש״ם דע וחשוב
 ולול שהאש נושא מים האדר שהי׳ מרוח קדשו
 והוא אש נשא מים שנבראו מליחלוח רטיבח האויר

 כ׳ כהתככס חליחלוח בשאר האש.
 שבתי

 בח גו דז חח ומ זי חכ טל ימ ככ לס מע כפ
 סצ עק פל לש קת רא

 בו גז דח הט וי זכ חל טמ יכ כס לע מפ נצ
 סק על •ש צת קא

 בז גח דט הי וכ זל חמ טכ יס כע לפ מצ כק
 סל עש פס צא

̂כר  בח גמ די הכ ול זע חכ טס יע כפ לצ מק
 סש עמ פא

 בט גי דכ הל ומ זכ חס טע יפ כצ לק מר כש
 סמ עא

 בי גכ דל המ וכ זס חע טפ יצ כק לר מש כת
 סא

 בכ גל דמ הכ וס זע חפטצ יק כר לש מחכא
 גל גמ דכ חס וע זפ חצ טק יר כש לת מא

 במ גכ לס הע ופ זצ חק טר יש כת לא
 בכ גס דע הפ וצ זק חר טש ית כא

 גס גע דפ הצ וק זר חש טת יא
 בע גפ דץ הק ור זש חת טא

 בפ גצ דק הר וש זח חא
 בצ גק דר הש וח זא

 בק גר דש הח וא
 בר גש דה הא

 גש גח דא
 גח גא

 גא
 וכן כולם יש לגלגל כך ויהי׳ גכל אחד רל״א
 תיגות כל סיגה ותיגח של ג׳ אותיות והי׳ צופה
 ומימר ועושי את כל היצור ואת כל הדיבור שם
 אחה וסימן לדבר עשרים ושכים חפצים וגוף
 אחד כי לכולם סדר אחד הוא. ומצאתי אלפי
 ביתות אחרים שאיכם מן הרל״א שערים ואכחבם

 גם אככי :
 את גש גר דק הץ ופ זע חס טן ים כל
 אש גר גק דן חפ וע זס חן טס יל כת
 אר גק גץ דף הע יס זן חם טל יך שח
 אק גץ גף דע הס ון זס חל טך רח יש
 אץ גף גע דס הן ום זל חך טי קת רש
 אף גע גס דן הם ול זך חי צת קש טר
 אע גס גן דם הל וך זי חט פת צש קר
 אס גן גם דל הך וי זט עח פש צר חק
 אן גם גל דך הי וט זח סח עש פר צק
 אם גל גך די הט וח נת סש ער פק זץ
p אל גך גי דט הח וז מת נש סר עק 
 אך גי גט דח הז לת מש נר סק עץ וף
 אי גט גח דז הו כת לש מר נק סץ עף
 אט גח גז דו ית כש לר מק כץ סף הע
 אח גז גו דה טת יש כר לק מצ כפ סע
 אז גו גה חת טש יר כק לץ מף כע דס
 או בה גד זת חש טר יק כץ לף מע כס
 אה בד ות זש חר טק יץ כף לע מס גן
 אד בג הת וש זר חין p יף נמ לס מן
 אג דת סש ור זק חץ טף יע כס לכ בם
 אב גת דש הר וק זץ חף טע יס כן לם
 אל בת גש דר הק וץ זף חע טס ין כם

 עוד מצאתי
 גא גג דג הד וח זו חז טח יט כי
 גא דג הג וד זה חו טז יח כט לי



 הר״א 8י׳ על ס׳ יצירה פ״ב מנרמיוא ו
 קודם העולם זהו מעולם כסכחי מראש

 לשק כסיכוח זהו בחר :
 המליך אות א׳ ברוח וקשר לו כתר וצרפם זה
 בזח וצר בחם אויר בעולם ומי׳ בשנה
 וגוי׳ בנפש זכר ונקבה זכר באמ״ש ונקבה באש״ם
 פירוש המלין אות הא׳ בראש הדבור וצירף האותיות
 זח בזת כולם עם א׳ ועשאן ב׳ דבורים וכינה את
 האחד אמ״ש והשני אש״ם וצר רוח מרוחו וצר
 בו אויר בעולם ומי׳ נשנה וגוי׳ בנפש כל״ דבר
 שהוא מתוון כי אלו שלשתן נבראו מרוח מן
 החזה וחלב שהיא הגוי׳ המתווכת ביןבען לראש
 יוולד כשמת הרוח וכל דבר שהוא זכר ונקבה זכר
 באמ״ש וכקבח באש״ם אמש אמץ אש מתחלף
 באיש [כח״א]כמו אש באשה יוד יש באויר בעולם
 המוליד ומפריח ומצמיח ומפריא זכרים בין בבריות
 בין בצמחים בין בפירות ויש מי׳ בשכה המולדת
 ומצמחת ומפרה זכרים בץ בבריות בין בצמחים בץ
 בפירות ויש מי׳ המולדת ומצמחת כקבוח בכל
 דבר ולכל דבר חי יש להם גוי׳. הכה אמ״ש
 אש״ם הרוח כברא באות א ופתוח כל העולם חי
 מן האויר של הרוח: א׳ פכיו לדמים וכתיב
 יפרוש ככפיו לתימן והרוח שסובב עם החמה
 פוכח לדרום . למה א׳ משרת כמו אכי אעשה
 לפי שכוצר עם א׳ רוח והרוח עכהיג את הכל
 שכא׳ ויולד ה׳ אח הים ברוח קדים עזה והרוח
 מכעכע האש ורואים כעכוע האש וחמים וכורע
 שהוא ברוח וכחיב ורוח הקדים. וכוצר עם א׳
 מח לכך *אמר קדומה לאוחיוח וגם רוח קדם
 לכל י׳ ספירוח וכסדר המזלוח אש עפר רוח ומים
 כי תפש מעלה ואח׳׳כ אויר ומים כי האש שורף
 את תולדות העפר ועפר מקבל הרוח אעפ״י
 שכתיב מפרק הרים ומשבר סלעים לפי שזה
 מדבר לפכי ח׳ ובימי אליהו ויוכה לפי שעה וק
 בימי איוב ורוח מכעכע אח המים ורוח כיכר בפה
 האדם רפה לכן שם באל״ף ף׳ ומזל מאזנים
 רוח וכף עולה ויורד ועכן ככף איש עולה ע׳׳י
 רוח לכך בכף ח׳ קפאו תהומוח ברוח שכא׳ ברוח
 קדים עזה וישם את הים לחרבה לכך בקוף ף׳
 ושלוחו של הקב״ה רוח עושה מלאכיו רוחות
 וכחיב לך חככי ורוח בא לכך א׳ א׳ אעשה אקרא
 וכחיב ויצא הרוח ויאמר אכי אפחכו הרוח של ים
 ואמר אעשה כוצר עם א׳ רוח ומחואר א׳ כחרכגול
 שמשימין אותו בראש תורן גספיכה לראוח אכה
 פכיו אם לימין לדרום לדעת אם רוח בא לחם
 או גשם. א עומד על רגל אחד [כת״א] ברגלו
 אחת על [כח״א] או בראש הכירה שהרוח מגלגלו
 לכך סמך ב לאלף כי בראש חבית הוא ופורש

 לים על פי חתרכגול לכך גבו לבית:
 המליך אות מ׳ וקשר לו כתר וצרפן זח בזה וצר
 בו ארץ בעולם וקור גשכה ובען בכפש
 זכר וכקבה. פי׳ המליך אות מ׳ בראש הדבור
 וצרף אח האותיוח זה בזה [כמחק אחה תיבות]
 מאמ״ש (הג׳ מהרצ״א צ״ל מא׳׳ש) והשני מש״א
 וצר בו ארץ בעולם וקור בשכח ובכון בנפש כי
 שלשתן נבראו ממים מן הבען (נמחק איזה תיבות)

 שה1א
 לשמים ששם אש מ״ם מהופכת למעה לארץ ששם

 [וו־׳] שבתי מגילו פי׳ חקנ״ח שהוא אש אוכלה
 נושא מיס. ג׳ אימות אש לוהט
 תולדות אויר רוח שכל האויר מלא רוח שאפילו
 כשאין הרוח מנשבת מהרה נדנוד ונענוע בדבר
 הקל וגם לנשימת בני אדם יש הרגשה כי בנשימתן
 מוציאים חום ומכניסץ קור וע׳׳כ נק׳ רוח לשון
 ריווח שכל הריווח מלא רוח רוח אותיות חו״ר אין
 חרר שאין בו רוח תולדות הארץ מים שחיים במים
 אפילו העשבים וגם הארץ שותה p המיס מן
 התהום ומן הנשמים אש למעל׳ *דוגמא ש׳ שהיא
 וכלה מהופכת למעל׳ ולמכו׳ באויר זה סוד גדול
 ומופלא שהזכיר למעל׳ ורוח ח ק מכריע בנתיים

 הוא האויר :
 ג׳ אימות אמ׳׳ש מ׳ דוממת בקראך מ׳ יש לך
 בד מימה מפני שהיא משמשת בין השפתים
 והוא סימן למים הדמומים, ש׳ שורקת ומשמעת
 קול בקריאתה הוא סימן לאש המשמעת קול א׳
 נקראת בפתיחת פח לא בדמימח ולא בשריקה
 והוא סימן לאויר הפתוח וג״ז סוד גדול ומופלא
 של אמש ג׳ אימות אמ״ש ומחם נבראו ג׳ אבות
 ע׳׳כ נקראו אימות שהולידו ג׳ אבות ולמח קורא
 אבות מכלל דאיכא תולדות לפי שמהם נבראו הכל.
 ג׳ אימות אמ״ש בעולם רוח ומים ואש חם
 האבות עכשיו מתחילין מאמש שרוצים להשוות
 השנה והאדם לעולם כדי להאמין בריאת העולם
 ולהיות עדים נאמנים על ייחוד אלקיכו כאשר

 יאמר לפנינו :
 שטים נבראו החילה מאש שמים אש ומים
 ותולדוח האש שמים אש ממים שהרי
 «ן האש ״יצאו מן המים נבראו השמים וכל צבאם
 וגם מן השמים תרד אש וארץ נבראה מן המים
 שנבראו מרוחו שהרי מן המים שיצאו מן הרוח
 נברא׳ וכול־ה הארץ וכל אשר בה ויזובו מים מן
 הארץ אויר נברא מרוחו של הקב״ה רוח שיצא מרוח
 אלקים חיים נברא אויר העולם המחווך ומכריע
 בנתיים בין השמים ובין הארץ ומן האויר
 יצא רוח הרי אש מלמעלה ומים מלמטה ורוח
 חק מכריע ומתווך בינתיים. ג אימות אמש בשנה
 אש ומים ורוח חוס נברא מאש וקור נברא ממים
 ומיה נברא מן רוח מכריע בינתיים שאינו לא
 יבש ולא גשמים אלא מרבה ליחלוח ובינוני לא
 חוס ולא קור. ג׳ אימות אמ״ש בנפש ראש נברא
 מא״ש כי הוא למעלה וממנו יולד החום ובטן
 התחסון ממים כי יוולד קור ממאכל ומשתה והגוי׳
 בינתיים מרוח כי מן החזה יוולדרוח להכריע בין
 החום של הראש ובין הקור של הבטן. ג׳ אימות
 אמ״ש חקקן חצבן צרפן וחסם בה ג׳ אימוח
 בעולם וג׳ אימוח בשנה וג׳ אימוה בנפש זכר
 ונקבה שכל דבר שנברא בעולם בץ ככבים בין
 מזלוח בין פימה ועשבים וזרעים וכן אבנים בין כל
 דבר חמחכחג בעולם לנהוג אח הבריוח סלם נבראו
 בכח זכר ונקבה כס הזכר לפי כח בריוח הזכרים

 וכח הנקבה לפי כח בריוח הכקבוח:

 ומה שיש בספר הזה בכל אוח וקשר לו כהר

 *ל״ל דוגמה ש׳ שהיא כולה מהופכח למעלה
 מים א׳ מחופכה למעלה ולמטה כו׳
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 ובכהרים ובנחלים ובאגמים ובבורוח ובכ״מ «ך
 החהומוח שמתחת לארז הס נובעים מחוקים
r  וטובים בטעמם. ואוהם המקומוס שנובעים שם «
 מלוחים מל אשר חהי׳[אר׳ן] מליחה קרובה למקורו*
 הנינמיס מהם המים ההס וע״ז יחיו המים של
 הארץ ההוא מלוחים ויש מקום אשר ימלאו שס
 מים מחוקים נובעים קרוב למקום שנוגעים מענו
 מים מלוחים על שאין ארץ מליחה קרובה למקום
 ההוא וכ״כ נובעים מן המים שיש להם טעם הארץ
 הקרובה טעם גפריס או טעם חלדח כחשח או
 *עם סיגי ברזל או טעם חמר או טעם כפ« &ו
 כלום משינה לפי טעם הארץ"״ הקרובה למקורו*
 ההם הטבעית ממנו המים. וגם המים החמים
 הרותחים הנובעים מן הארץ למה סם חנ״«
 המים פל אשר נפלפ אש מן השמים אשר לא
 סכבה במקום ארץ גפריח ונבערה חמיר יום ולילה
 והיא קרובה למקורות חמים ההם ע״כ יםחממו
 המיס ההם וגס ריח המים החם יחי מאש
 בגפרית . ובכ״מ אשר תבער בו באש ההוא סע״ד
 יומם ולילה ימצא שם גפריה. ומה הים אין
 יכול לקבול כל דבר טמא כן הלשון לכן מקק
 האדם ולא הבהמה שהים שהם מים חיים נגד
 האדם. וכמו הים מלוח כן מק הלשון מלוח
 בנקר קודם דבור ואין הלשון מגיע עד הכחיר״ס
 שהוא מקום שכונס הנשמה כמו הים שאיכו יוצא
 לאבד העולם לבד השור שהוא מכניס לשוט

 בנחירים למסק:
 המליך אות ש׳ באש וקשר לו כסר ולירק זה
 בזה וצר בו שמים בעולם וחוס גשנה
 וראש בנפש זכר ונקבה . פירוש המלין אוח ש׳
 נאש וחקקן בראש הדבור וצירף את האותיות
 ועשאן שני דבורים וכינה אח האחד שמ״א
 [והגי] שא״ם וצר גהם שמים געולם וחום גשנה
 וראש גנפש כי שלשתן נגראו גאש מן הראש
 יולד חום וכל דגר מאלה כגראוזכר וכקגהזכר
 בשמ״א ונקגה בשאים ויש כי חצא גזירה מן
 השמים געולם לחוולד ולהצמיח זכרים נכל
 דני וכ׳׳כ להוולד ולהצמיח כקגוח גכל דגר
 וכל אשר כשמה רוח חיים באפיו יש ראש לזכר
 ולנקבה זהו שט״א שא״ם. למה המלץ•
 בשמים ש׳ כ׳ ש׳ יש לו ג׳ ענפים כי ש׳ הוא
 שורק ויש לו ג׳ ענפים כי ג׳ כתות גשמים
 שאומרים קדושה ומשגחיס ומגרכים להקב״ה בנעימ׳
 ובקול רם וכל מה שגרא מן השמים ונשמת
 האדם מן השמים. ש׳ יש לו ג׳ ענפים והוא מ
 ג׳ כקראו כר. הקב״ה כי אתה כרי יי׳ . והתורה
 כי כר מצוה ותורה אור והכשמה כר יי׳ נשמה
 אדם . לפי שכתוב ויפח באפיו כשמת חיים. אמר
 הקב״ה לנשמה שיש לה להיככס בגוף ושאלה
 באיזה גוף אמר בגוף שנברא בצלם דומ״ח צלם
 שיוצאת מלפכיו לכן קרויה כר שממכו יציאתה
 ולשוכר כאש אוכלת ודומיית מלאן שהוא רוח והוא
 אש וכן הכשמה רוח והיא אש. וכן התורה מפיו
 דעח לכן היא כר ואש. וחכשמה דומיית שתי
 כרוח אחד כבה והאחד העליון דלק החחחון נבער
 [מכח] העליון ומחמח [עשן] כן ויפח באפיו ובשעה
 פטירחו כשכשמחו רואה שכינה פורחח ממנו כשחי
 נרוח שהעליון שואב אור והחחחון נגד הארץ

 והשלישי

 שהוא מאלה זכר ונקבה זכר בעאיש ונקבה במש״א.
 יש אק בעולם המולדח ומצמחס זכרים בין בבריוח
 בין בלמלדם נין נפירוח נין (נמחק איזה חיבוח)
 יש אק המולדח ומצמחח נקנוח נכל דנר. ויש
 לךר נשנה המוליד ומצמיח זכרים נכל דנר ויש
 קור המוליד ומצמיח [נמחק איזה חיבוח ומוננים
 מהענין] יש להם בטן לזכר ולנקבה זהו מא״ש
 מש״א: מ׳ יש לו שכי ראשים ע״ש חהוס אל
 סהום. קורא לקול צכורין מים העליוכיס ומים
 התחחוכים לכן מים מ׳ בראשו ומ׳ גסיפי לכן
 ב, פעמים פוחח השפתיים באמרו מים (כמחק
 אתה תיבות) בהמות ימים יהמיון והקב״ה מזכיר
 שמו עליהם ומשתיקן שכא׳ המה ראו מעש״׳ הוי״ד,
 וכפלאותי״ו במצול״ה הרי השם ויאמר ועמד רוח
 קערה ותרומם גליו יפלו שמים ירדו תהומות
 לכן ב׳ ממי״ן במי״ם מ׳ דוממת וישתוק המיס
 מזעפו. וכל מימי אוקיינוס ומימי התהומות מתוקים
 הם וטובים בטעמם ומימי הימים האלה לכן
 מלוחין שם הקפיא הקב״ס אס המים וברא אס
 הארץ מהם ברא הרים של אבנים של קלעים ושל
 צמחים ושל ברזל ושל נחשת ושל גפרית ושל כקף
 של עופרת ושל בדיל וזכוכית והרי מלח ובאותן
 המקומוה שנקוו המים היו שם הרי מלח ואק
 מלח לרוב ונמג המלח מפני המים ונעשו מלוחים
 ולא נגזרה גזירה על מלח להתמוגג יום
 שני מד שנקוו המים אל מקום ההוא אשר שם
 הימים האלה ולא עשה הקנ״ה זה הדבר אלא
 לתקנה שאם לא היו המיס של ימים מלוחים לא
 היו נני אדם והאניות יכולים ליצוף נהם נקלות
 שעל המים המתוקים שננהרוס ושנים אוקיינוס
 נכונד צפים נני אדם והאניות יותר ממה שצפים
 נים המלח וכל מי שרוצה להנין האמת שמימי
 •ה ־מיס האלה היו מסוקים ומפני הרי המלח נעשו
 מלוחים יעשה כלי אומנות של זכוכית כדמות
 כלי אומנות העשו״ן להוציא עמהן מימי השושנים
 ואז יפרדו סמים המחוקין לבד וישאר המלח לבד
 על אשר עולה ליחלוח המיס מחום האש למעלה
 בכלים כאשר פולה מן הארץ ונשאר המנח בחחחיח
 הכלים ההם ובא וחם המקומוח הקרובים לימים האלה
 (מעשיס)|עשה] הקג״ה מאוחס מי הימים המלוחים
 מים מחוקים על הארץ ועל כל מקום אשר מעלה
 הליחלוח המים ההם מחוק מפני חום השמש
 שמהחח לארץ בחון העבים ועל זה ממעיד בחורף
 יוחר מן הקיץ על אשר נמק חוס השמש בחורף
 למטה לארץ והקיר למעלה ובקיץ נכנק הקור למטה
 והחום למעלה ועל אשר יהיו לילי החורף גדולים
 והולן השמש בצפון בקצה השמים מקביב דרן
 ארוכה עד אשר מגיע למזרח מחחממים כל מימי
 החהומוח שמחחח לארץ ועיז יהי׳ החום למטה
 לארץ בחורף ועל אשר יהיו לילי הקיץ קטנים
 והולן השמש בצפון נקביבוה קצה השמש דרן
 קצרה עד אשר מגיע למזרח לא יקפיקו המים
 של אוקיינוס להחחמם ועל אשר יהי׳ הקיר למטה
 בארץ לקיץ והחום למעלה. ועל אשר הונן השמש
 בארץ ביום בדרום דדן קצרה עד אשר יגיע למערב
 לא מקפקת הארץ להחחמם שבימי הקיץ הולן
 השמש דדן ארוכה עד אשר יגיע למערב והארץ
 מתחממת כל סמים הנובעים בארץ במעיינות



 הר־א פי׳ על ספל יצירה פ״ג מגרמיזא ז
 לאק בכל עת אשר יאכל האדם וישמח בחומו
 ובמועדו ובעתו מאכלי׳ ומשקי׳ שלא יריעו לו
 יהי׳ ראשו ישר ובריא בשלום ומרפא ואם יאכל
 האדם וישתה בלא מועד וחוק עת או יאכל
 מאכלי׳ וישתה משקץ אשר יריעו לו אז ישחימו
 קרבו ובעכו ותעלה חמתם מן הקרבים ומן הבען:

 חסלת

 שבע כפולות בג״ד כפר״ת יסודן חיים ושלום
 חכמה ועושר זרע חן ממשלת וקורא אותם
 כפולות שיכול'לאומרם בקול רם ובקול כחת בלשון
 רן ובמאמר קשה בין לבדן בין כל אחת ואחמ בין
 בראש דבור בין בסוף דבור בין בכל דבור אבל
 הפשועוח אין אדם יכול לאומרם ברן וקשה כ״א
 בכובד וקושי אם לא יוסיף עליה אחרה בין
 מלפכיה בין מאחריה •וא״ח בג״ד כפר״ח יסודן
 חיים ושלום פי׳ כמו אותיות בגי׳ד כפר״ח שנאמרו
 בראשיח המאמר רן וחלופן וחמורתן קשה כן
 חדברי׳ שנברא בהם עוב (הגחח מחרצ״א ורע
 תמורת חיים) מות תמורת שלום מלחמה תמורת
 חכמה אוולת תמורת עושר עוני תמורת זרע
 שזורעי׳ הארץ שממה תמורת מן כיעור תמורת
 ממשלה עבדות. קשה ורן פי׳ דגש ורפה ביב ג״ג ד״ד
 כ״כ פ״פ ר״ר ח״ח: שבע כפולות בגיד כפריה.
 שגע ולא ו׳ ולא ח׳ מכוון לו׳ סדרי׳ והיכל
 קודש מכוון באמצע: פי׳ ז׳ כוכבי׳ וזי יעי׳ ת׳
 דברי׳ בפרצוף האדם שלעולם לא יהי׳ יותר מז׳
 אלא חחרי׳ חלילה כן העולם ו׳ צלעות לו׳ סדרי׳
 הם ד׳ רוחוח ומעלה ומעה הרי ו׳ דברי׳ והשביעי
 הוא היכל הקודש הוא האויר אשר כבודו בו מוכן
 באמצע כמלא שהוא מקימו של עו^ם והוא סיבל
 אח הכל: ז׳ כפולוח בג״ד כפריה חצבן ושקלן
 וחמירן וצר בהם ככבי׳ בעולם ז׳ המנהיג" אס
 העולם כל״ש צמח״ן וימי׳ בשנה ז׳ ימי השבוע.
 ושערי׳ בנפש. פח וב, עיני׳ ובי נחירים-וגי
 אזני׳ וכולם בכח זכר ונקבה. כילד צרפן* שמי
 אבני׳ האות קורא אבן לפי שכמשלה האק ונקראה
 מי ירח אגן פינחח וכן כנסת ישראל משם רועה
 אגן ישראל וכן מלן יסד בציון אבן כן האוחיוח
 נקראו אבני׳. אין חיבה פחוחח-מב׳ אוחיוח
 כמו גבי שבת הכותב שחי אוחיוח כיצד צרפן y׳
 אבני׳ בונות ג׳ בתים כי אות לבדה כמו א׳ בלא
 דבר לגדה נקראח ולגרה נכח בה ואינה עושס
 דבור כלומר חיגח אגל של ב׳ אוחיוח נכסטח
 ביחד ונקראוח ביחד ועושוח דטר וב״פ נכסגומ
ץ ניה. ושל  שחוכל להפן לב׳ חינוח כמו ה
 ג׳ בונוח ששה בסים כי חיבה של ג׳ אוסיומ
 חחסן לששה ענייני׳ כמו אני אין ינא וכוי ושל
 ד׳ בוטח כיד בחים הרי ד׳ פעמי׳ ו׳ חםכ*ד
 כמו הקפדן הקגט וכד׳ ושל ה׳ בונוח קין בחיי
 שהם ה׳ פעמי׳ כ״ד כלומר ה״פ יוסר ממס
 שנחפן מה שלמעלה הימנו כמו אלעדד
 כ״ד מהם חחילח א׳ וכיד חחילחו ל׳ וקיכ״ד
 חחילחו ע׳ וכן כיד חחילחו ז׳ וכן כ״ד חחילחו
 ד כן הגלגול אלעזר אלערז וכו׳ ושל ו׳ טנומ
 תש״ך כי רפ ק״ך הם חש״ן כמו. המסדר״ן
 המםדנד וכו׳. וסימכן מח שגלגלנו הן אגי
 הקטן אלעזר המםדדן. של ז׳ טנומ ח׳ אלפי׳

 ף, ועי

 והשלישי הוא מפריד בין השמים ונץ האח. ש׳
 יש לו ג׳ עכפים למעלה וצר גו שמים כי ג׳
 דגרים אדם טשא לשמים. אלין י״י כפסי אשא
 אלין נשאתי את עיני היושגי בשמים כשא לבבכו
 אל כפים אל אל בשמים. ג׳ פעמים ביום כדניאל
 תלת זמכין ביומא . והקב״ה משכה גזירתו מרעה
 לטובה נוצר עם ש׳ שמים וחום בראש כי ש׳
 פתוחה למעלה כי האש תולדות שמים והבן כמן
 אחר האם כן האש וכל הבא מן האש עולה
 מלמעלה שלהבת ועשן. וחוס. הרי באש ג׳ לבד
p  מגחלח שכולם קשורים ט ואש עולה למעלה ל
 ש׳ גתיגת ש״א וכן שר שופט כי הוא ראש וכן
 ש״ח שפל אם יעלה לשמים שיאו ישח וישפל •צר
 בש׳ גאש כי שכ׳ גיזרין וגיכתים עצים דקים
 ואש יוצא לכן מתואר ש׳בגיזרין ואלית׳ מגיכיהם
 וקול לחישת גחלים לוחשת בקול ש׳ עם ש׳ כוצר
 אש ועם א׳ מח וחיבר ש׳ עם א׳ הרי אש כי
ש צר? לרוח. וש׳ בשק ושלחבח שחשק מרבה  א
p  שלהבת . ולפי שהשלהבת עולה מן האש ל
 םסליד עץ גדול כקורה במים יעלה. אבל אבכים
 וברזל שאין שלהבת עולה מאליהם ע״כ יורדים
 במים. אש שורף כל היובש וק האילכות והעשבים
 כשמכריח לחליחלוח שורף וכעשח אפר, וכעשח עם
 ש׳ אש שהאש משוכח שלא כברא עד מוצאי שבת
 למה לא כברא האש בששת ימי בראשית שאם
 זכה האדם הי׳ לו לאכול המאכל בלא בישול
 כפראים וחיות שבמדבר . אבל כשחטא אדה״ר
 כשחכו מעשי בראשיח ואין המאכל כאכל בלא אש
 ובמוצאי שבח יצא האש מן האבכים כי בג״ע אבכי
 אש. בתון אגכי אש התהלכתי וראה אדם שהברק
 יוצא מן הברד לכן אמר אעשה גם אנכי כן
 וחיכן ב׳ רעפים עד שיצא האש שחרי האש מן
 החום החמה יצאו עשב״ תרעי׳ חולעי׳ ורמש״

 ומאיש ואשה מחום חחשמיש יוולד הוולד:
 כמגד צרפן אמ״ש. אש״ם מאייש מש״א שאים
 שמ״א. ו׳טבעוח שהוזכרו שמי׳ אש אויר
 מס •ארץ מים ראש של אדם אש לבו רוח .
 נמנו מים מן הראש חוס שהאש מן המוח ומן
 הגוי׳ החזה והלב. מי׳ הוא ליחלוח העולה מן
 הפה ורוח הנשמה ומן הבמן קור ומים הם מי
 רגלי׳ השמי׳ אש והאויר מרוח וחאק ממים מן
 חשמי׳ חום ואש מן חאויר רו" ורוח. ומן הארץ

 קור חינוח מים :
 ג׳ אימוח אמש נוצר עם א׳ רוח אויי רוי׳ גויי
 וחק לשון פי׳ נשיבח הרוח של עולם מכריע״
 ביבמיס. ובנפש גוי׳ חק מכריע בינחים. והלשון
 המנהגח ברוח החיים ונשימה הרוח ורוי' של גו״
 מכריעי׳ גינחים. נוצר עם מ׳ ארץ וקור ובטן
 וכף זכומ פ״ מ׳ מים וקור ומטעי מים ובטן
 וקור חיטה מים מי רגליי וכף זכוח עמחםטצר
 עם ש׳ שמים וחום וראש וכף חובה זחואמ״ש.
 פ״ אש ושמים וחום וראש וחום קל וחום כבד
 כאש וכף חובה מכאן למדנו כי חזכוח ניחנה
 ונגזרה לחיות מן חשמ״ ומן הראש וע״ז אמר
 דוד אמה מאקחצמח וצדק משמי׳ נשקף ללמדן
 שבני אדם חולכי׳ באמה וביושר יש להם זכוה
 ומצטדקין ק השמי׳ וחילופו אם יחטאו וירשיעו
 (00 מן השמי׳ וכמו כן גוי׳ בטנו של אדם שלומה



 הר״א *״ על ס׳ יצירה פיר מגרמיזא
 המליך אוח ד דג״נ כפריה וכולם מם ד
 ולי בו מאדים בעולם ושכי גשגח נשכח

 ועין שמאל בכפש וחכמה וחמויחו איוולח:
 המליך אוח כ׳ כבג״ד פר״ח וכולם עם כ׳ וצר
 בו חמה בעולם ושלישי בשבח גשנה

 ואף ימין בנפש ועושר וחמורחו עוני:
 המליך אוח פ׳ פבג״ד כר׳ח וכולם עם פ׳
 וצר בו נוגח בעולם ורביעי בשבח בשנה

 ואף שמאל בנפש חרע וחמורחו שממה :
 המליך אוח ר׳ רבג״ד כפ״ח ויש אומרים רפיכ
 דגב״ח וכולם עם ר׳ וצר בו ככב בעולם
 וה׳ בשבח גשנה ואזן ימין בנפש וממשלח וחמורחח

 ענדוח :
 המליך אוח ת׳חבג״ד כפ״ר וי״א חרפ״כדג״ג
 וכונס עם ת׳ וצר בו לבנה געולם ויום
 ר גשבח בשנה ואזן שמאל בנפש וחן וחמורחח

 כיעור :
 ואע&״י שהמליך כל אחח ואחח אוח של בגיד
 כפר״ח ועשאן ז׳ דיבורי׳. כשחגלגל
 אלו ז׳ אוסיוח פכים ואחור יעלו לחמשה אלפי׳
 וארגעי׳ דיגורי׳ כדין כל חיגח של ז׳ אוחיוס
 ומהם ז׳ הככגי׳ של״ם חככ׳׳ל. וז׳ רקיעי׳. גזה
 הרקיע שעליכו להיוס מעוכסם של ז׳ ככגי, האלה
 ח׳ ארלוה להיום גממשלס ככגים האלה ז׳ שערים
 גכפש בדמוס הככגי׳ האלה כי כאשר לא יכון
 העולם גלא ז׳ הככגי׳ האלה ולא ז׳ רקיע״ שהם
 מעוכחם של ז׳ הככגי׳. ולא חכון הכפש לחיוח
 גלא ז׳ שערי׳ האלה וכל אחד ואחד דגר מחם
 נוצר כסדר גשורחו כוצרו הימי׳ כסדק זח אחר
 זח. נוצרו הרקיעי׳ כסדרן ביום שני זה אחר זס
 נוצרו ז׳ חככב״ חם שצ״מחנכ״ל בלילה כסדרן
 במעונחם זח על זח. נוצרו שערי׳ האלה בנפש
 כסדרן ביום ו׳. נוצרו ז׳ דברי׳ שכחבנו חצריכין לגוף
(ואם) (חג׳ מחרצ״א ל״ל וגם) חמורחן נוצרו ׳  ביום ו
 ביום ר וכונן ז׳ ז׳ חם. לכך חנג אלקי׳ שגיעי
 לכל חפץ חחח השמי׳ ככחונ מכל חבחמח העחירח
. וכחיב ז׳ ימי׳ האכל מצוח וכחיג ׳  חקח לך ז׳ ז
 ז׳ ימי׳ חחוג ליי׳ אלקיך. וכחיג ז׳ שנועוח חספל
 לן. וכחיג ז׳ ימי׳ יחי׳ עם אמו. וכחיג עקץ /׳
 שני׳. וכחיג ז׳ ימי׳ בנדחח חחי׳. ז׳ ימי׳ חנטל
 שצ״ם ז׳ ימי 3יאשיח.ז׳ שערי׳ 3׳ עיני׳ ג׳ אזני׳
 ב׳ אפים וחפה. ז׳ לקיעי׳ וילון רקיע שחקים
 זנול מעון מכון ערבות. ז׳ארצוח אדמה אלקא
 חבל נשי׳ אק חלד יבשה. וחרבה שביעיים מכליי
 בפרקי׳ דד אליעזר: חוצה אח סעדי׳ והעמיק
 אחד אחד לבדו. חוצה כמו החצח העדי׳ להעיד
 כי הוא אלקי׳ ואץ זולחו. עולם לבדו בפיע מעד
 עליו. שנה בפ״ע מעידה עליו. ונפש לנדה בנמג
 מעידה עליו. ז׳ כפולוח בג״ד כפדח נוצר עם
 ב׳ שבחי ושבח ופח וחיים ומוח. נוצר עם ג׳
 צדק וא׳ בשבח ועין ימין ושלום ומלחמה. נוצל
 עם ד׳ מאדים וג׳ בשבח ועין שמאל וחכמה
 ואיוולס נוצל עם ב׳ חמה וג׳ בשגח ואף ימין
 ועושל ועוני. נוצל עם פ׳ נוגח וד׳ בשבח ואף
 שמאל וזרע ושממה. נוצל עם ל׳ ככג וח׳ בשבח
 ואזן ימין וממשלח ועגדוח. נוצר עם ח׳ לבנה
 וששי בשבח ואזן שמאל וחן וכיעור חסו בגיד

 כפל״ח . חםלת :
 אעפ״י

 ן״נ יבוא וח׳ אלפים וח״ח וחשאי נמחל!

 ומ׳ בחים שהם ז׳ פעמי׳ יוחל ממה שהפכנו
 למעלה שהם זיפ חש״ך כמו כתכונות שהרי חש״ך
 חחילתן כ׳. חש״ך תחילתן ת׳ תש״ך החילחן ב׳
. חש״ך ׳ . תש״ך תחילתן נ ׳  תש״ן תחילתן ו
 תידלק ו׳ סש״ן חחילסן ס׳ שהם חמשת אלפי׳
 ואלגע״ ושל ח, אגני׳ בונות מ׳ אלפי׳ וש״ן .
 ושל פו׳ יחיו שס״ב אלף ותת״פ. ושל י׳ *) יהיו
 שלש מאוח רגוא וס״ח אלפי׳ יהיו ש״ס רגוא
 וח׳ אלפים וח״ח ושל י״א אוחיוח כגון והאחשדרפני׳
 שלא מציכו גתורח גדולה ממכה תתגלגל לנר מאוח
 רגוא וצ׳׳א רגוא וששת אלפי׳ ות״ת תיגות ואם
 ירצ׳אדם עוד [להוסיף] עליה׳ יכול לחשוג עד מקום
 שאץ הפח יכול לדבר ולא תשבע עין לראות
 ולא חמלא אזן משמוע. וחקב״ח יחעלח ויחרומם
 יחברן לנצח צירף כל כ״ב אוחיוח לדבור אחד
 בגלגול אוחיוחיחן מח שא״א לב״ו לעשוח כי
ל יא*! TP וסוף וחכלה ואין שיעור  אץ מספ

 למכייכם :
 שבע כפולוח בג״ד כפר״ח המלין אוח ג׳ וקשר
 לו כחר וצרפן זח בזח וצר בו שבח״י
 בעולם ושגח גשכח ופה בכפש וחיים ומוח פי׳
 המל? אוח נ׳ שחקקו בראש הדבור וצירף את
 ז׳ האוחיוח האלה זו בזו ומשאן בדינור אחד
 וכינהו בגיד כפרית וכלל טלם עם ב׳. וצר בו
 שגתי געולם ושגת גשכח ופה גכפש. וחיים
 ותמורתו מות כי אלו ג׳ דומים שאין לחם זוג
 ונכל אחד ג׳ תשמישין לכן כגראו עם ב׳ גגריי׳
 דשמואל שגחי למעלה מכל חכמים ומשמש גיוס
 ובלילה יום ולילה לא ׳שגוחו. וכן שגח למעלה
 מכל הימים ובו לחם משכה פח אוכל ומדבר .
 ועוד שהמאכל בו מחחלק לשסים. הטעם לחין
 והמאכל לגען. הרי •גכ״א נוצר עם ב׳ גשגח
 גשנה ופה בנפש. שבחי געולם שחשגוח ממלאכחן
 והשיב משבח רגלן ומלדבר בפין אלא שב
 בביחן וקראה לשבח עונג וכל מעשה שבחבב׳
 לחם יומים. לחם משנה שני העומר לאחד *ושבח
 שגה ולא הוציאו משא מבחיכם ב׳ פעמי׳. ב׳ ד
 לשרוח לשבח. ב׳ משום הוצאה מן חביח. ב׳
 משום הכנסה לביח. לכן ב׳ נאוה שני יכל מעשה
 שבח בבי״ח זכור ישמור. נשמח יחילח פה פחוחח
 ונוצל עם ב׳ פחוח ב׳ גלאשיח שיש 5׳ עולמו׳
 למקיימי החולה שגכחג וגע״פ ר בפה וושט
 מכניס והוא כנגד חעוה״ז שמלא רשע ועול
 ועינופח ועסק בהנאה זח ויצח״ר. הקנה והריאה
 מגד עוח״ג שיש בו שבח וטהרה וחודי׳ וחלל
 ויציע כל מח שבאדם יש גו בג׳ איברי׳ חת מן
 חפה. וכל חאיבלי׳ משמשי׳ לדבר אחד אעפ״י
 שחם שחים כגון עינים אינם משמשים אלא ללאי׳
 ובי אזנים לשמוע לגלים לחלון. אגל הפח אחד
 ומשמש 3׳ דגלים לבלוע ולדגול. לכן נוצל עם
 ב׳ פ׳ ויש פ׳ •בל. וכן 3׳ בחוט. ו3׳ עולמי׳ לא
 ננלאו אלא בזכוח ב׳ חולוח החלויין בפח לא
 ימוש ספל החולה הזח מפין ובפח ה׳ חוליוח
 כפ׳ ט בפח שפח*, שינים חיך ולשון וגלון להגו׳

 ה׳ חומשי חולה :
 המליך אוח ג׳ וקשר לו כחל וצלפן זע״ז וצל
 בו צדק בעולם ואחד בשגח בשנה ועץ
 ימין בנפש. ושלוםוחמולחו מלחמה גג״דכפדה:

 *) אינו מובן וציל יהיו שלש מאוח לבוא



 הר־א מי׳ על ס׳ יצירה פיר מגרמיזא ח
 הלבנה אלא ביום ב׳ בשבס ובליל ה׳ ובעין
 חשמאליח בחן ובכיעור. בחן על מילואה ובביעור
 על חיסורח ומיעוטה וכחח כמחרך ועמוס! חם

 ולח ומעט קר ולח כמימי השלג הנימס :
 ואלה מעונחם. הרקיע חזה שעלינו עשויכקובס
 דומה לאחל הפרוסה על האק שנא״
 וימחחם כאהל לשבח קצוחיו למטה עד לאק
 והוכו למעלה ככיפח המרק וכל הארץ חחחע
 וים אוקיינוס ומסביב סביב יש אק חחו ובהו
 כדכחיב בס׳ ישעיה הלא ידעה אם לא שמעה
 אלקי עולם י״י בורא קצוח חאק. והיא האק
 איננה נושבה ובאוחח חאק דבוקים קצוות האק
 סביב סביב בספרי חכמי הגוים כי דיבוק האק
 לרקיע הוא מכל צד. ובספרי חכמי ישראל זיל
 כחי׳ שהרקי׳ בצד צפון אינם לברקי׳ קצוחיו עם חאק
 ואינו מסרכד כי פינה [צפון] מרובעח כאק^דרח
 ככחוב בס׳ איוב נוטה צפון על חחו חולחאק
 על בלימה וכן פלוגחא נבבא בחרא ומדרום
 סחומה כחדר עגולה ככבשן ככחוב בס׳
 איוב עושה עש כסיל וכימה וחדרי חיק וממזרח
 וממערב מיוסד הרקיע כבנין על חאק ככחוב
 גדגרי עמוס הגונה גשמים מעלוחיו ואגודחועל
 אק יסדה. חכמי הגוים אומרים עוגיו של זח
 הרקיע חלוק לז׳ מעונוח הם מעלוח זו למעלה
 מזו וזו למעלה מזו חאחח גבוה מן חאחרס. והאחרת
 גבוה מן חאחרח• וחם (דוחקת) [דומות] במראיהן
 כעשן שכן כחוב בישעי׳ הנוטה כדוק שמים .
 ופי׳ הדוק הזה כפי׳ דק ככפור על האק. והכפור
 הזח דומם לאפר שנא׳ כפור כאפר יפזר. והאפר
 רהכפור כשמחפזרין באויר דומים לעשן חעולס :
 ואלו ז׳ מעוכות חםמעלוח עשרירח כמושבעס
 אהלים והאהל התחתון המכסה אח חאק קטן
 הוא. והאהל המכסה למעלה מזח גדול הוא יוחל
 ק הסחחוני. והאהל הג׳ המכסה למעלה ק הבי.
 יוחל גדול ק חב׳. והאהל הד׳ המכסה למעלס
 ק חג׳. גדול יוחל מן חג׳ והאהל חח׳ המכסה
 למעלה מן הד׳ גדול יוחל ק חד׳. והאהל הר
 המכסה למעלה ק הה׳ יוחר גדול ק הה׳ .
 והאהל הז׳ המכסה למעלה מן הר יוחר גדול מן
 חםשי ומכולם. ומלם דגוקים ואחחים בקצוחהאק
 שמעבר לים אוקיינוס וגמימי אוקיינוס. ח׳ ככבים
׳] ונחוני׳ משעה  חם שצ״ם חככ״נ(סקורים) [סדור,
 בריאח׳כאףאככבגמעוכחו ונמעלחו. במעל׳ ראשוני
 היא השביעית והיא העליונה הגדולה על כולם
 סדור ונחון ככב שבחי. במעלה חב׳ צדק .
 במעלה הג׳ מאדם במעלה ד׳ חמה. במעלה ס׳
 כונה במעלה ו׳ ככב. במעלה ז׳ היא החחחונח
 אל כולם והיא הסמוכה לאק סמרה ונחונח
 לבנה. וע״ז מהלכת הלבנה במיהור אח ייב המזלומ
 יותר משאר הככבים על אשר היא במעלה הזאמ
 התחתונה קטנה וקצרה יותר מכולן. ושאר ששח
 ככבים מאחרים בהילוכם לפי גודל ואורך של
 מעלה אשל סדור בה הככב וע״ז מאחר שבחי
] שכיס לי״ג מזלות על אשר המעלה  בהילוכו [ל׳

 העליוכה שבכולם גדולה וארוכה מכולם :
 חכמי ישראל חשנו את המעלוח חם ז׳ מעונות
 מלמטה למעלה. ממעלה התחתוכ׳ הסמוס
 לאק עד המעלה העליונה שעל כולם ואמרו היא

 סשביעימ

 אעפ״י שנוצר עם אוח נ׳ שבחי ושבח ופח
 וחיים ומיה אינו מושל שנחי נחיים ולא
 בפח אלא ניום שנח ינליל רניעי ונמוח ונעוני
 ובאף השמאלי. וע״ז הוא הנולד בשבחי קשח
 לכמיס וקשה לרצוח לפי שכח שבחי קר ויבש
 למאד בכח הארץ ונכח המרירה השחורה השוככח

 בטחול בצד שמאל :
 ואעפ״י שכוצר עם אוח ג׳ צדק ויום ראשון
 ועין ימין ושלום ורעה איכו מושל צדק
 אלא ביום ה׳ נשבח ובליל ב׳ ובחיים ובשלום
 ובאזן חימניח להודיע בשמיעה לגוף אח שלומו
 וטונחו. וע״ז יהי׳ כחה של צדק ממוסד חם ולח
 גכח הדם הנוגע ממקורוח הכנד השוכן בצד
ץ  הימיני וגכח הרוח שגאויר חמחווך נכחיים נ
 הקור וגין החום . וע״ז יחי׳ הנולד גו קשה

 לכעוס ונוח לרצוה :
 ואעפ״י שנולד (הגהוח מהרצ״א נ״ל שנוצר)
 עם אוח ד׳ מאדים ושני גשגח ועין
 שמאל וחכמה ואיוולת אינו מושל מאדים אלא
 ביום שלישי גשגח וגלילי שגח על אשר עולה
 חחימח באף כדכחיב העלה חמחי באפי וע״ז
 מושל במלחמה ובשממה וע״ז יחי׳ הנולד כוח
 לכעוס ונוח לרלוח על אשר יהי׳ כחו של מאדים
 חם ויבש כאש חננערח ונכביח מהרה ובכח
 המרירה האדומה חשוכנח בכבד בצד הימין:
 ואעמ״י שנוצר עם אוח כ׳ חמה וגי בשבח ואף
 ימין ועושר ועוני אינה עושלח החמה
 אלא ביום א׳ בשבח ובליל ח׳ ובעושר ובממשלה
 ונעגדוח של כל מלאכה ופעולה. ובעין הימין
 וע״ז יחי׳ הנולד נח נוח לכעוס וקשה לרצוח
 על אשר יחי׳ כחח של חמה חם וינש נכח האש
 הגדולה והחזקה הנבערח מהרה וכיכניח נאיחור
 וע״ז יחי׳ מאור עין הימניח יוחר ממאור עין

 חשמאליח:
 ואעפ״י שנוצר עם אוח פ׳ נוגה וד׳ בשנה
 ואף שמאל תרע ושממה אינה מושלה
 נוגס אלא ביום ו׳ בשבח ונליל ו׳ובאזןהשמאליח
 לםוריע בשמיעה לגוף שמחה וגילה על שהשחוק
 בטחול ועל שעוברים מי המשחה מחוך גידי הטחול
 וע״ז מושלה בזרעובפ״ו ובגילה ובנמחח ובחאוה
 כי כחח קר ולח ככח חמיםע׳׳ז יה״ קשה לכעוס
 ונוח לרצוח כי השמחה אינה מארכח האף

 ומערכח לגוף :
 ואעפ״י שנולד (הגחוס מחרצ״א נ׳׳ל שנוצר) עם
 ר׳ ככב וח׳ נשגה ואזן ימין וחן וכיעור אינו
 מושל ככנ אלא ביום ד׳ בשנה וליל חראשקובפה
 וגלשק ובשפחים ובחכמה ובאוולח. בחכמח כחינ
 פי צדיק יהגה חכמה ולשונו הדבר משפט .
 וגאיוולח כחינ נצול לשונך מלע ושפחיך מדבר
 מרמה וכחיג דגרי פי חכם חן ושפחי כסיל
 חגלעכו. וכחיג כי כגל נגלה ידגר. מזה אחה
 למד כי האיוולח והחכמה חלוי׳ גפה אם הוא
 חכם גדול ושוחק לא נשמעה חכמחו. ואם הוא
 אויל מחריש חכם יחשג וע״ז יחי׳ הנולד גו קשה
 לכעוס וקשה לרצוח. *אגל גשגח כי כחו של ככג

 קר רגש כקרח וכפור הכימוסיס:
 ואעפ״י שנוצר עם אוח ת׳ לגנה ו׳ בשבת ואזן
 שמאל וממשלה ועבדום אינה מושלמ

 *^לשצילאבללאכשבחי



 הר״א פי׳ על מ׳"יצירה פ״ד מגרמיזא
 לאין חקר ושיעורומרח. וגם השמש הוא החמה
 עיכ קדרו וקבעו ברקיע ד הוא החינוכי והאמצעי
 לתקכת הבריות והצמחים לחיות ביכחיים בין קור
 של מעלה ובין של מטה כדי שיחיו יכולין לסבול
 חמתו כי לא יכונן בלי חום ובלי קור אלא לחיות
 חום השמש מלמעלה וקור הארץ מלמטה. ועל
 אשר תהי׳ הלבכה בריחוק מחחת לחמה איכה
 מקבלת חום מאומה מן החמה והיא קרה כשלג
 הכמס ומקבלת חום מן המזלות ומחיילותיחן אשר
 תחתיו ומצבאותיהן וע״ז יהי׳ כחה אמצעי כמתוון
 ממוסך לקור ולחום. וככג סדור ברקיע ב, אשר
 מעל ללבכח והוא קר וחם כמעט. קר על אשר
 מקבל חקור מן הלבכח. וחם כי מקבל החום מן
 המזלות ומחיילותיחן אשר תחתיו. ועל אשר הוא
 הולך תמיד קרוב לחמה בין מלפכי׳ בין מלאחרי׳
 נוגה סדורה ברקיע ג׳ אשר מעל לככב חמה
 מתחת לחמה והיא קרח וחמה. קרה על אשר מקבלת
 חקור מן ככב. ומן חלבנה אבל מתחממת מעע
 מתחת ונמס קרוחח מפני חום החמה אשר עלי׳
 וע״ז היא קרח ולחה כמים. ולפי חכח שיש לחם
 לז׳ ככבים האלה כן יהי׳ אף ממשלתם וכח
 מעשיהם וכת התולדות של בכי אדם וכח הארצות
 אשר מושלים עליהם . כיצד שבתי על ידי שהוא
 קר ויבש למאד כתמכח על חמיתח ועל חעוכ׳ כי
 חמות קר הוא מאד. וחעכי גופו ולבו כמת
 כתמכח עליתם שנתי שאין בו מלאכה ופועל .
 וכתמכה על העצלו׳ כי הקור חרנ עוש׳ את האדם
 עצל ואח הצמחים עצלים ומאוחרים וקודרים
 וכדאגים וחולים וע״ז כחמכה על הרעה . והוא

 למשה:
 צדק על אשר הוא חם ולח וממוסן נכחו נםמנה
 על חחי״ ועל השלום כי החיי׳ ממיסכ״ הם
 לא חמים לרוב ולא קרים לרוב. ולא יבשים לרוב
 ולא לחים לרוב וכל עח אשר יחי׳ על ח/מן
 ממוסך כן יחיו גם הבריוח וגם הצמחים בשלום
 בשלוח ובהשקט בגילה ובשמחה בעלוז ובעושר.
 ביופי ובכבוד בגדולה ומלכות ומרפא. וע״ז נתמנה
 על הטיבה וכחמכח על יום ה׳ שנבראו בו העופות
 והדגים והחכיכים והשקלים והרמשי׳ שסם נעלי חיי׳
 כי עד יום ח׳ לא כברא דבר בעלי חיים ונשמות
 והוא לאהרן : מאיים על אשר הוא חס ויבש
 כאש נתמכה על החימה והאף ועל הקשת ועל
 הקצף כי החימה נבערת מרוב חום המרירה
 האדומה. ומתוך חחימה כעשה המריבה והקטטה
 והשכאה והאיבה והתחרות והחגורות והמכות
 והפצעים. ושפיכות דמים והמלחמות. וע״ז הוא
 ממוכה על החרב ועל הברזל ועל הרשע ועל
 השטן ועל האש ועל השריפה על החכיקה ועל
 המפולח ועל השממה וכחמכה על יום ג׳ על אשר
 נקוו המים ונראחה הארץ והאבנים אשר תצא
 מהם אש והברזל ונבראו בו ביום האילנות ועשבים
 העבוערים את האש. והוא לדוד וכל סוד משיח

 אצלו :
 חמה על אשר היא אש והיא גחוך הרקיע ד
 כחח ממיסך מקור ומן לח. מחום ומיובש.
 ולפי כחה יהי׳ כחה של ד׳ עוכוח השכם שסם
 קור וחום קיץ וחורף וע״; ר\>ז *מוסכת לד׳
 דברים האלה על סקנ-ת העולם ותקנת הבריות

 והצמח״

 חשניעים וחכמי הגרם חשבו אח חמעלוח הם
 סמעונומ מלמעלה למטח. ממעלה חעליוכח שבכולם
 ראשונה ועד המעלה התחחוכח הסמוכה
 לאק ואמרו זו היא השביעית אבל דברי אלו
 ואלו שרם. בסדר ז׳ הככבים בז׳ המעונות .
 והילוכם ז׳ הככבים ומזוהר הרקיע כזכוכית הם
 נראים לעיני הבריות. ומרום הרים של מעלה
 העליונה נראה ככב שבתי קטן משאר ז׳ הככבים
 הרקיע חלוק לז׳ הרקיעים לשצ״מ חככ״ל. כיצד
 ברקיע העליון פעל כולם הוא השביעי הטשא את
 המים העליוכים תהי׳ מעוכתו של שבתי. וברקיע
 חב׳ שתחתיו תהי׳ מעוכתו של צדק. וברקיע ג׳
 שחחחיו חחי׳ מעוכסו של מאדים. וברקיע ד׳
 שתחתיו הוא התיכוכ׳ תהי׳ מעוכחה של חמה.
 וברקיע ח׳ שתחתיו תהי׳ מעוכתו של כוגח .
 וגרקיע ו׳ שתחתיו של ככב. וברקיע ז׳ שתחתיו
 יהי׳ מעוכתח של לבכח. אם תחשבם מלמעלה
 למטח התחתון הוא השביעי. והחשבון הככון כך
 הוא וחשב מלמעל׳(למעל׳) [למט׳] של ז׳ ככבי׳ האל׳
 לפי רום המעוכה של ככב כן הוא כחו. חככבי׳
 החמים מקבלים החום מן החמה. והקרים מקבלי׳
 חקור מן המים ומן הארץ כיצר כל הככבים מאש
 סם. והגדול והחזק שבכולם הוא החמה. והיא
 קדורה ברקיע ד׳ הוא הסיכוכי והאמצעי ומכחגח
 ודרכה של אש וחמח כן הוא לעולם להעלות החום
 והלהב מלמטה למעלה. ושבתי סדור ברקיע שתחס
 המים העליוכים והוא מקבל הקור עד מאד מן
 חמים העליוכים ועל אשר הוא ברום מאד ברחוק
 מן החמה איכו מקבל חום מאומה מן החמה והוא
 קר ויבש כמו קרח וכפור ומאדים על אשר הוא
 ברקיע ה׳ ממעל לחמה מקבל חום עד מאד מן
 החמה והוא חם ויבש כאש. צדק על אשר הוא
 ברקיע ו׳ והוא כמתווך בין חקור של שבתי ובין
 סחוס של מאדים יהי׳ כחו ממוסך בינוני לא
 חום לרוב ולא קור לרוב והוא חם ולח. הלח
 מקבל מן הקור של שבתי והחום מן המאדים .
 ולבנה סדורה ברקיע התחתון אשר עלינו ומקבלת
 קור מן הארץ ומן המים הסחסוכים ועל אשר
 היא ברום למאד מן הארץ ומן המים ההחהוכי׳
 אינה קרח כשבתי ויש ללבכה חום במעט כי
 מקבלת מעט חום מן המזלות ומככבי צבאוחיחם
 וחיילותיהם הכתוכים ברקיע החחתוכי עם הלבכה
 ועיז יהי׳ כיפה של לבכה ממוסך בקור וחום
 ושבסי קר לרוב על אשר יהיו המים העליוכים
 ע״פ הרקיע הז׳ ובו הם נתונים כמו בכלי ולא
 העלה אלקים אותם ע״פ הרקיע הז׳ כ״א לתקנת
 הבריות שבארץ ושבים שלא חיו יכולין לחיוח
 אפילו רגע קטן ומזער כי היו כשרפין מפני כח
 האש הגדולה והחזקה שעל השמים העליונים אבל
 מרוב הרום ומרוב םפעס סמים העליונים ומרוב
 עובי הרקיע הזה החלוק לז׳ רקיעים הוא המבדיל
 בין מים למים. בין מים העליונ״ למים החחחוני׳
 סובלות הבריות לחיות מחחח האש ההוא כי
 הבריות אינם יכולים לקבול נימי הקץ אפילו
 .חום שהוא האש קלה מן האש ההוא וכש״כ
 לסבול אח חום האש ההוא . ועל אשר ברא
 חאלקים מתחלת בראשית את רומו של עולם
 לאין חקר ושיעור והמים העליונים והתחתוכ־ם



 הר־א 6י׳ על ם׳ יצירי׳«״י מגרמיזא ט
 זהי׳ מנוח אחרי מחשבות חכמה ודעת וסבוכה.
 :ואם חי׳ ככב ממוסך לרוב בד׳ דברים בקר ולח
 וחם ויבש כחמה חי׳ מכהיג אח הלב למלוך
 ולמשול ולהליך ולפעול ולעמול בעבדוח מלאכה
 ולא הי׳ מכהיג במחשבת חכמה ודעת והבוכה .
 ואם הי׳ כחו של ככב ככח הלבכח הי׳ משהכה
 מדעחו פעם חכמה פעם להיוח אויל כמושמשתכ׳
 הלבכ׳ מכחח כי יש לה כח החן ממולדה ועד
 חצי החדש. ומחצי החדש ועד מולדה יש לח כח
 כיעור. וגם ככב משחכה מ:חח להיוח פעם הוא
 זכר ופעם הוא כקבה כזמן שהוא כככס בזק
 שנכנס במזל זכר כעשה זכר ובמזל כקבח כעשה
עז נחמנה על האיוולח ונחמנה על  נקבה. ו
 יום ד׳ על שנבראו המאומה וחככבים סצריכים

 חכמה וחשבון. לשלמה :
 לבנה על אשר היא קרה כשלג כי מקבלה אה
 הקור מן הארץ ומן המיס החחחוכים
 ומן הרום שבין הא ק לרקיע הסדורה הנהונה
 שהלבנה נקפא חקור שלה כשלג והיא ממוסכס
 בחום על אשר מקבלח חום ק המזלוח וק
 ככבי חיילוסיהם סכסוכים ברקיע הסחחון במעונה
 של לבכח וע״ז אמר שמואל לבכה אמצעסים על
 אשר היא ממוסכס מקור וחום ועוד על אשר
 מחמלאה משעה מולדה ועד חצי החדש כחמכח
 על החן ועל העוב כיצד מן קיפאון קרחה שהיא
 כשלג מצמחה הצמחים כמו השלג כי כאשר ירד
 הגשם והשלג ק השמים ועל אשר מחמלאח ועל
 אשר יש לה כח חום מעע כחמכה על החן
 וחטובה כי מכח הלבכח כגרשים וכדשאים הצמחי׳
 הזרעים והפירוח והמגרים ככחוב וממגד חבואח
 שמש וממגד גרש ירחים ומכח מלואה מחמלאים
 המוחים על העצמוח ומוח הראש זמחרבח הדם
 ומימי הבורוח והשיחים ומחגדל הכבד והטחול
 ומחעבח כל דבר שהוא דק ודקיק שהוא חי
 נתמכה על הכיעור על אשר מתחסדת מחצי החדש
 עד מולדה ומתחסדת ומדק ת ומרקקת כל דבר
 ח׳ המתמלא במילואה . ועוד בשעת מולדה ובשעת
 התחלת חיסורח משחתס הבגדים והמטוח והכטבלי׳
 במים והעצים הככרתים בשעות ההם כבקעים
 וכרקבים מהרה וגס הזרעים וחפירות הנקצרים
 והכלקטיס בשעוה החם כטחכים וכאכלים מעצמם
 מהרה. ועוד כל זמן שהולכה הלבכח עם ככב
 טוב או עם מזל טוב טובח היא לכל דבר .
 ומפכי כל אלה כחמכח על החן ועל הכיעור ועל
 הטובה ועל הרעה ועלמפחחי שמים וארץ וערבה
 היא לכל הבריוח להעמידם לרעה ולטובה. וכחמכח
 על יום ב׳ על שהיא כשלג ויש לה גם חום וגם
 כקפאו המים ביום ב׳ ונברא׳ הרקיע הזה שעלינו
 והוא ככפור וכקרח על אשר נברא בו ביום האש
 של נ״ו שניתנה לצורך הבריות לטובה ולרעה ולכקמה

 הצדיקים לטובסם :
 הנה למדם כחם של ז׳ הככבים כיצד הואוכח
 ממשלתם לפי ז, ימי השבוע בא ולמד
 למה מושל ככב פלוני בליל פלוני . כתיב י״
 בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בראשית
 ברא אלקים אס השמים ואת האק בתחלת שעה
 ראשונה לליל ראשון ועל אשר מיכה האלקיםאת
 ככב על החכמה מינהו למשול בליל ראשון בשעה

 H ראשונה

 והצמחים. החום והיבש יש לח ממשלח על אשר
 היא אש. והקור מקבלת ק החום הרב שעלי׳
 ומן המים העליונים והליחלוח מקבלת ק רווי־ת
 חאויר ומן הליחלוח העולה מן המים התחתונים
 כדכתיב ואד יעלה מן הארץ ועל אשר ממוסכת
 מארבעה דברים האלה נתמנה על המאור להבדיל
 נין היום ובין הלילה. ומפני אורח מתכסה אור
 הלבנת ומתכסים גם הככביס בלי להראות לפני׳
 ועל אשר יהי׳ אורה גדול יוחד מן הלבנת ויותר
 מכל הככבים נחמנה על הממשלה ועל המלטה
 ועל ההילוך ממקום למקום ועל כל מלאכה ופעולה
 ועבודה כי ביום עושה כל דבר עבדות יוסר מן
 חלילה כי הלילה לא כיתכח אלא לכוח ולשקוט
 מכל דבר ולכוס ולישן. וע״ז כתמכח על יום א׳
 נשנת על אשר הוא היום אחר שבת שבו שבות

 מכל מלאכות ומעשה והוא למלכים:
 נוגה על אשר היא קרה ולחה כמיס ומתחממת
 מעט מחום החמה כתמכח על התאו׳ ועל
 החמד׳ ועל החן ועל החסד ועל חאהנ׳ כמו שחם
 המים בעת שייאי׳ אות׳ הבריות שמחים וששים
 וגלי׳ עליה׳ וכיסא" חן וחסד בלבם ובעיכיח׳
 ומתאו״ וחומד״ ועורג״ הבריות והצמח״ לשתוח
 מהם ונתתמות ולהתקרר ולהתנחלח ולהתרחץ
 בחם וע״ז נתמנה על תאוות היצר והמשגל ועל
 הזרע ועל פ״ו באדם ובבהמה ועל פימת הארץ
 ועל פימת האילן ועל הצמחים כי כל אלה לא
 יוכלו להיות בלא ליחלוח וע״ז נסמכה גם על
 הגילה ועל השמחה ועל השחוק כ׳ אם יהי׳ האד׳
 דואג וקודר ולא ישמח לבו לשמוח ולגיל איכו
 מתאוה המשגל וע״ז כהמכה על יום ו׳ בשבת על
 אשר כבראו בו אדם וחוה וכיתכה להם שמחה
 וגילח וששון ותאוות הדיבוק והמשגל ופ״ו וע״ז
 נחמנה גם זאת על הטיבה והוא ללויים. כבב על
 אשר הוא קר וחם ויבש ולח מעט כי מקבל כח
 מן הלבנה שהיא קרח ק השלג והיובש והחום
 מקבל מן ככבים אשר חחחיו. והלח מקבל מעט
 מן נוגס שהיא קרה ולחה כמים על אשר מתחממח
 מעט מן החמה. אך איננו ככב קר ויבש לרוב
 אלא למעט והוא ממיסך וע״ז נתמנה על החכמ׳
 ועל ההשכל ועל הבינה ועל הדעת ועל הלמד
 לפתוח כל פתוח ולחשוב כל מחשבות בכל מלאכת
 אומנות ועל הכתב של כל לשין על אשר ככבלא
 קר לרוב ולא יבש לרוב ולא חם לרוב כי אם
 חי׳ קר ויבש לרוב הי־ כעצל את הלב ומדאיג
 ומקדיר את הרוח והדעת מלהבין ומלחשוב כל
 מחשבת חכמה ומלאכת אומנות ומכתב כמו שעושה
 שבתי ברוב קרתו ויבשו ואעפ״י שמדאיג ומקרר
 שנתי את הגוף והדעת חושב מחשבות להרע ולא
 להיטיב אך מתעצל היא לגמור המחשבה ואם הי׳
 ככב חם לרוב כמאדיס הי׳ *מהחסר בחימה לחשוב
 מריבות ומלחמות ורעוס ולא הי׳ מאריך רוחו
 לישא וליתן בדעתו לחשוב מחשבת חכמה ודעת
 כי הוא כאש הלוהטת הקש ואם הי׳ ככב ממיסך
 א) בחיים ולא בצדק לאתי׳ חושב מחשבת חכמה
 להתייגע בלהב או בכתב או במלאכת אומנות
 כ״א לחיות חיים טובים בשלום ובשלוה והשקט
) ולא כנוגה הי׳ מחשב  •וגדולה. ואםהי׳ככגקר נ
 סאוות המשגל וסאווס השמחה והגילה וכל חמדה

) צ״ל ולח  א) צ״ל נחום ולח כצדק נ



 הד״א פי׳ על ס׳ יצירה פ״ד מגלמיזא
 לשבוח ולכוח מיגיעחו. וכאשר ינוח מיגיעתו אז
 יעלו על לבו דברים ומחשבות טובות ורעוח כי
 בעת שעוסק במלאכתו אין לו פכאי לחשוב כ״א
 מחשבת מלאכתו והחוטאים והחשבים און ועצת
 רע בעת אשר ישבתו ממלאכתם אז יעלו על
 לבם מחשבות און ככתוב און יחשוב על משכנו.
 ועל אשר הוא יום ז׳ יום שבות משקיעת השמש
 של יום ו׳ כהמכח מאדים למשול בשעה א' של
 ליל ז׳ בתחלת טרם כל ימי השבוע כברא יום
 השבת באות ב׳ כי בטרם שיתחיל חאלקי׳ לבראות
 את העולם שבת חי׳ ובמוצאי יום השבת ההוא
 התחיל חאלקי׳ לעשות מלאכה בעולם וכל ף
 הימי׳ עשה מלאכה ובע״ש סלה כל מלאכתו .
 ביום ז׳ שבת בו עוד כמטרם בריאת עולם ומינה
 על יום ז׳ שבתי בשעה ראשונה כן רוח השמש.
 ואם תתחיל לחשונ השעות של יום שנת יינ שעות
 ליום מי׳׳נ שעות קטנות לליל מוצאי שנת וק
 לכל הימים ולכל הלילות של שנוע וחחלוק ז׳
 שעות לז׳ ככני׳ לפי ממשלתם כסדר שצ״מ חככ״ל
 ותתחיל מן שנת נשעה ראשונה של יום השנת
 מזרוח השמש ועד בוא השמש לחשונ שנתי נשעה
 א׳ ולדק בשעה נ׳ ומאדים נשעה נ׳ וחמה בשעה
 ד׳ ונוגה בשעה ה׳ וככב בשעה ו׳ ולבנה נשעה
 ז׳ חכה לן ז׳ השעות לז׳ חככבים ומן שעה ח׳
 של יום שבת תתחיל עוד לחשוב משבתי וצדק
 בשעה ח׳ ט׳ ומאדים בשעה י׳ וחמה בשעה י״א
 נוגה בשעה י״ב משעת בוא השמש נכנסה שעה
 א׳ של ליל יום א׳ וחשוב בשעה א׳ של ליל יום א׳
 ככב. ובדעת חשבון הזח חשוב כל השעות של
 ימי׳ ושל לילות של כל השבוע משעה ראשונה של
 יום השבה מזרוח השמש ועד שעה ראשונה של
 יום חשבה הבאה כזרוח השמש כסדר שצ״מ
 חככ״ל לימן ז׳ שעוה לז׳ חככגי׳ ובשעה שמיכיח
 לחזור עוד לאוחו הככב המושל בשעה ראשונה
 של אומו היום ושל אוחו הלילה זה לאחר זה
 עד כלות י״ב השעות ליום וי״ב חשעוח ללילה
 עד כלות ימי השבוע משעה א׳ לשבת שעבר׳ עד
 חחילת שעה א׳ לשבת הגאה לפניך ואז נמצא חשבון
 ממשלת ז׳ הככבי׳ חס שצ״מ חככ״ל כדרן שכחנחי
 למעלה לפי ז׳ ימי השבוע ח׳ לילותיהם ולפי י״ב
 שעות של לילה ואעפ״י שמשתכ״ למשול חכמי׳
 זח אחר זה שצ״מ חככ״ל נין ביום בין בליל׳ כל
 היום ההוא וכל חלילה כחשננממשלח אותוככנ
 שהתחיל למשול נראש היום או נראש חלילה על
 שהוא ראשון ואיכו מושל עוד אף ככנ השעה
 הבאה לפכיו כסדר ב׳ חבירים. כגמל סדר של
 ז׳ אותיות בג״ד כפר״ח וסדר יסודן: הפלת

 י״ב פשוטות אלה הם הרן הפרי לנ״ס עצ״ק
 יסודן ראי׳ שמיעה הריחה שיחה לעיטח
 ומשגל הוא המשכב והמשתמש ומעשה מלאכה
 והילוך ורוגז ושחוק והרהור מחשבה ושינה :
 י״כ פשוטות הרז חט״י לכיס עציק . י״ג ולא
 י״א וי״ג גבולי אלכסון מפוצלים לו׳ סדרים
 מופסק״ בין רוח לרוח גבול מזרחית צפונית
 גבול מזרחית דרומית גבול מזרחית רומית. גבול
 מזרחית תחתית . גבול מערבית דרומית . גבול
 מערבית צפונית. גבול מערבית רומית. גבול מערבית

 חחםים

 ראשוכה. ועל אשר עשה האלקים את הרקיע
 הזה שעליכו בשעה ראשוכה לליל ב׳ והעלהו עם
 חציים של מים עד השמים העליונים לתקכת חיי
 הבריות שבארץ לסוככס בהם כדי שלא ישחיתו
 מכח החום האש של מעלה ופיכח את האויר של
 עולם להיות חלל כדי שיחיו הבריות בכשימת
 הרוח כי בלא אויר איכס יכולים הגריות להכשים
 ברוח לחיות שעה אחס כי אם יסתמו במקום צר
 שאין לו אויר מאומה מיד ימותו ועל אשר כתמכח
 צדק על החיים ועל השלום והטובח חזה כהמכה
 למשול בשעה א׳ של ליל ב׳. ועל אשר חקווח
 האלקים את המים החחתוכים אל מקום אחד
 וכדאית היבשה בשעה א׳ של ליל ג׳ ובאות׳ שעה
 הצמיח האל מן הארץ כל עץ עושה פרי וכל עשב
 זורע זרע להיות לאכלה לבריות ונתמנה טגח על
 חפירוה והזרעים והצמחים וע״ז נתמנה נוגח
. ועל אשר נבראו  למשול שעה א׳ של ליל ג׳
 המאורות והככבים והמזלות בשעה א׳ בתחלתליל
. וסידר האלקים אותן בז׳ מעונות של הרקיע  ד
 הזח שעלינו ובמעלה הראשונה העליונה שעל טלם
 סידר את שבתי. ונבראו המאורות בפינת מערבית
 דרומיס של עולם היא הסיכונים אשי שם שוכנת
 החמה בתקופת ניסן וסשרי ומיד שקעו המאורוס
 באותו הרגע בתחלת שעה ראשונה של ליל ד׳
 והלכו כל הלילה אחלי גובה של ארץ ממערב
 למזרח עד שהגיע *המאורות מיד ונהמה שבתי
 על החשך ועל המיתה ועל הרעה נתמנה למשול
 בשעה ראשונה של ליל ד׳ על שהוא עליון על
 כולם וכל רעה כעשיה בלילה יותר מן היום ובני
 אדם ישיכיס בלילה ודומים למחים: ועל אשר
 שרצו המים בשעה א׳ של ליל ה׳ שרץ כפש חי׳
 דגים וסניכים ועופוח' לכל מיניהם מכח חוס החמה
 שחיממה את המים ושרצו המיס [בימים] (בשמים)
 ובנהרות ובמקוואות הזורח עליהם אח השמש
 כשרצים וכולדים סולעים וצפרדעים ועלוקות ודגים
 טהורים ומשוקצים ורוב מיכי שרץ מאליהם בלא
 תולדות או׳׳א ועל אשר כתמכיח החמה על החום
 ועל המאור להאיר לעיכי הבריות החיית ברוח
 כשמה וע״ז כתמכית החמה למשול בשעה ראשוכח
 של לילה. ועל אשר הוציאה הארץ בשעה א׳ של
 ליל ו׳ כפש חי׳ למיכה בהמה ורמש וחית אק
 למיכה טובים ורעים המטיבים והמריעיס ועלה
 במחשבח האל באותה שעה לבראות אדם היודע
 טוב ורע וכתמכה הלבכ׳ על הטוב׳ ועל הרע׳ ועל
 החן ועל הכיעור ועריב׳ היא לכל הבריות להעמיד׳
 לטוב׳ ולרע׳ ונרז כהמכ׳ הלבכ׳ למשול בשע׳ א׳
 של ליל ו׳ מזה אתה למד כי נתנה רשות לבריות
 להרע ולהיטיב ועל אשר כילה האלקים כל מלאכתו
 ביום שבת ושבת מכל מלאכתו בתחלת שעה א'
 של ליל שבת וראה כי מפני יצה״ר שניתן לכל
 ברי׳ כי איכס יכולים בלא קנא׳ ושנאה ואיבה
 ותחרות ומריבה ורשע ושטנה ואיכם יכול״ בלא
 אש ובלא ברזל בין טוב ובין רע ועל אשר נתמנה
 מאדים על כל אלה הרעות ואחרי אשר חטא אדם
 ועבר מל הציוו לאכול מעה״ד מו״ר ונגזרה עליו
 הגזיר׳ בעלבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר
 תצמיח לך בזעת אפיך חאכל לחם ידוע הוא כי
 האדם צריך להצית את סקוצים באש וצריך הוא



 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה פ״ה מגלמיזא י
 ועשה ממנו דיבורי׳ רבי׳ מן ל׳ בראש הדיבור
 וכיכ׳ את הראשון לי״ט חז״ו הנ׳׳ס עצ׳׳ק. וצר
 בו מזל מאזני׳ בעול׳. וחדש תשרי בשנה וקרקבן
 מנהיג בנפש. המליך אות נ׳ וקשר לו כתר
 וחקקו בראש הדיבור ועשה ממנו דיבורי׳ רבים
 מן נ׳ בראש הדיבור וכינה את הראשון נלי׳י טח״ז
 וה״ס עצ״ק וצר נו מזל עקרב בעולם וחדש מרחשון
 בשנה וקינה מנהיג ננפש. המליך אוח ם׳ וקשר
 לו כתר וחקקו בראש הדיבור ועש׳ ממנו דיבורי׳
 רבים מן ם׳ בראש הדיבור סנ״ל טי״ח זרה עצ״ק
 וצר בו מזל קשת בעולם וחדש כקלו בשנה רד
 ימין מנהיג בנפש. המליך אות ע׳ וקשר לו כתר
 וחקקו בראש הדיבור ועשה ממנו דיבורי׳ רבי׳
 מן ע׳ בראש הדיבור וכינה את הראשץ עס״נ
 לי״ט חז״ו הצ״ק וצר בו מזל גדי בעולם וחדש
 טבת בשנה ויד שמאל מנהיג בנפש . המליך אות
 צ׳ וקשר לו כתר וחקקו בראש הדיבור ועשה
 ממנו חרבה דיבורים מן צ׳ בראש הדיבור וכינה
 את הראשון צע״ס נל״׳ טח״ז וה״ק וצר בו (תל
 דלי בעולם וחדש שבט בשנה ורגל ימין מנהיג
 בנפש. המליך אות ק׳ וקשר לו כתר וחקקו
 בראש הדיבור ועשה ממנו דיבורים רבים מן ק׳
 בראש הדיבור וכינה את הראשון קס׳צענ״לינרח
 זרה וצר בו מזל דגים בעולם וחדש אדר בשנה
 ורגל שמאל מנהיג בנפש. חוצה את העדי׳ כמו
 החצח וחולק והעמידו לבד א׳ א׳ לבדו עולם לבדו
 שכח לבדה נפש לבדה וכ״א מעיד על מי שבראו

:  שהוא אחד ואין שכי לו
 י׳׳ב פשוטות הרז חט״י לכ״ס עצ״ק כקראו
 פשוטות על שאין דרכן לחאמר לבדחן ב3׳
 מאמרות במאמר קשה ובמאמר רך כמו נג״ד
 כפר״ת אלא או בראש דבור או בתוך דבור או
 בסוף דבור גם אלו אוחיוח חוזחנרי לכ״ס עצ״ק
 גב׳ מאמרות במאמר קשה ובמאמר רך זע״ז יש
 גם לאוחיוח האלה תמורות בדברים שנוצרו בחם
 כגון חמורח ראי׳ עיוורון חמורח שמיעה חרשומ
 וחמירח הריחה חוחרוח הוא סיחום הנחירים
 המורח שיחה אילמוח חמורח לעיטח רעבון חמורח
 משגל סריסוח המורח מעשה מלאכה גידמח
 חמורה הילוך חיגרוח המורח רוגז רחמים המורח
 שחוק בכי׳ המורח הרהור מחשבה •שמחה חלב.
 המורח שינה שקידה הוא עדוח (חג׳ מהרצ״א

 כמדומה צ״ל ערוח):
 י״ב פשוטוח הרז חט׳׳י לכ״ס עצ״ק נוצר עם ה׳
 טלה וניסן וכבד וראי׳ וסמיוחנוצר עם ף
 שור ואייר ומרח ושמיעה וחרשוח נוצר עם ז׳
 האומים וסיון וטחול והריחה וחוחחח נוצר עם
 ח׳ סרטן וחמת וה«סס ושיחה ואילמוח טצר
 עם ט׳ ארי׳ ואב וכיליא של ימין ולעיטח ורענון
 נוצר עם י׳ גמולה ואלול וכוליא של שמאל ומעש׳
 מלאכה וגידמח נוצר עם ל׳ מאזנים וחשרי
 וקרקנן וחשמיש וסירוס נוצר עם נ׳ עקרב ומרחשון
 וקיבה והילוך וחיגרוח נוצר עם ס׳ קשה וכסלו
 ויד ימין ורוגז ורחמי׳ נוצר עם ע׳ גדי וטבס
 ויד שמאל ושחוק ובכי׳ טצר עם צ׳ דלי ושבט
 ורגל והרהור ושמחה הלב נוצר עם ק׳ דגים
 ואדר ורגל שמאל ושינה ושקידה הרי חו״ז חנף•

 לנ״ס עצ״ק:
 ואעפיי

 חחחיח. גבול דרומיח רומיח . גבול דרומיח
 חחחיח. גבול צפוניח דומיה. גבול צפוכיח חחחיח
 ומרחינין והולכין עד עדי עד והן הן זרועוח

 עולם :
 י״ב פשוטוח הן הרז חט״י לנ״ס עצ״ק חקקן
 חצנן צרפן שקלן (וע׳׳ד) [וצר]נחם מזלוח וחדשי׳
 ומנהיגין נ׳ לועזים נ׳ עליזים נ׳(עולצים) [נועצים]
 נ׳ עליצים. ונ׳ טורפין . ונ׳ ציידין. נ׳ לועזים
 חם המרה והכנד מהם המרעדי׳ אח האדם וגורמי׳
 לו לעז. נ׳ עליזי׳ המסס הוא סטומטס והטחול.
 חמשמחי׳ אח האדם . חהמסס נאכילה ושחי׳
 והטחול נשחוק כי השחוק יוולד מן הטחול . נ׳
 כועצי׳ הם נ׳ כליוח שנא׳ אנרך אח ״׳ אשר
 יעצכי אף לילות יסרוכי כליוחי . נ׳ עליצי׳ נקרקנן
 הוא הוושט בבליעה . והבטן בהוצאת הציא׳ ומי
. ב׳ ציידן הם ב׳ ׳ ד  רגלי׳. ב׳ טורפי׳ חם ב׳ י
 רגלי׳ עשאן כמין עריבה כמין מלחמה זח לעומת
 זח. ג׳ אחד אחד אחר לבדו עומד בג׳ עדים
 ומעיד׳ על יוצרם כי הוא אחד והם העולם
 ושכח וכפש. ז׳ כחלקי׳ וגי. שכיס שכיס שכיס
 הרי ששח. והשביעי הוא אחד חוק מכריעביכתיי׳
 ועוד כחלקי׳ חם בשכי חלקי׳ שלשה ושלש׳ מעיד׳
 על האחד כי הוא אחד ואין שכי לו. י״בעומדי׳
 נמלחמ׳ וג׳ אוהבי׳ וג׳ ממיחי׳ וג׳ מחיי׳ ואל מלך
 כאמן מושל על כולם אחד על שלשה וג׳ על גני
 ז׳ וז׳ על גבי י״ב וכולם אדוקי׳ זה בזח יסימן
 לדבר כ״ב חפיצי׳ בגוף אחד. כ״ב אוחיוח הם
 החפצי׳ והם אדוקי׳ בעולם ובשכח ובגוף .
 י״נ פשוטוח חרז חט״י לכ״ס עצ״ק חצבן שקלן
 והמירן וצר נהם י״ב מזלוח בעולם. וי״ב חדשי׳
 בשנה וי״ג מכהיגי׳ נכפש. כיצד צרפן והמירן
 והמליך אוח ה׳ וקשר לו כהר וחקקו נראש הדבור
 וצרף אח האוחיוח חפשוטוח זאח עה זאח ועשאן
 דבורי׳ רני׳ מן ה׳ נראש הדינור וכינה אח ה׳
 ראשון חרז חט" לנ״ס עצ״ק וצר בחם מזל טלה
 בעול׳ וחדש ניסן בשנה וכבד מנהיג בנפש המלץ
 אוח ו׳ וקשר לו כהר וחקקו בראש הודגור וצירף
 את האותיוח זאח גזאח ומשאן דיבורי 0 רבים מן
 ו׳ בראש הדיבור וכינהו וה״ז חט״י לכיס עצ״ק
 וצר בו מזל שור בעולם וחדש אייר בשונה ומרה
 מנהיג בנפש. חמל! אוח ז׳ וקשר לו כסר וחקקו
 בראש הדיבור וכינה אח הראשון זו״ה יזע״י לנ״ס
 עצ״ק וצר בו מזל חאומי׳ בעול׳ וחדש סיוןגשנה
 וטחול מנהיג בנפש . המליך אוח ח׳ וקשר לו
 כהר וצירף אח חאוחיוח זאח גזאח וחלןקו בראש
 הדיבור ועשה ממנו דיבורים רבים מן ־ח׳ בראש
 הדיבור וכינה אח הראשון חז״ו הט׳׳י לכיס על״ק
 וצר בו מזל סרטן בעולם וחדש חמת גשנה .
 והמסס מנהיג בנפש. המליך אוח ט׳ וקשר לו
 כחד וחקקו בראש הדיבור ועשה ממ>:ו דיבודם
 רבים מן ט׳ בראש הדיבור וכינה לוח הראשון
 טח״ז וה״י לנ״ס עצ״ק וצר נו מזל א רי׳ בעולם.
 וחדש אב גשנה וכולייא הימניח בנם.ש. המליך
 אוח י׳ וקשר לו כהר וחקקו בראש 1הדינור ועשה
 ממנו דבוד׳ רבים מן י׳ בראש וכינ ה אח הראשון
 ינףח זרח לנ׳׳ס עצ״ק וצר בו מזל בחולה בעול׳
 וחדש אלול נשנה וכולייא השמאליח מנהיג בנפש.
 המלץ אוח ל׳ וקשר לוכחר וחקקו בראש הדיבור



 הר״א- פי׳ על ס׳ יצירה פ״ה מגרמיזא'
 אדם. ואעפ״י שנוצר עם ס׳ יד ימין ורוגז ורחמי״
 הרוגז מן המרה שנכבד והרחמי׳ מן הכבד הם.
, יד שמאל ושחוק ובכי׳  ואעפ״י שנוצר עם ע
 השחוק מן הטחול והדאגה והנכי׳ מן המרירה
 השחורה שבחוך הטחול ומעשה המלאכה והפועל
 3ב׳ ידם והוא הגז״מות בידים כי אם אין ידים
 אין מעשה המלאכה. ואעפ״י שנוצר עם צ׳ רגל
 ימין והרהור המחשבה ונוצר עם ק׳ רגל שמאל
 ושינה ושקידה היא [נמחק ב׳ חיבוח] וההילון
 והחיגרוח ברגלים בזמן ;זהאדם שלם חזק ובריא
 הולך' ברגליו בכ״מ שימ׳.ה ובזמן שהוא חולה
 בגופו או ברגליו אינו יכול לילך אנה ואנה חגר
 ופקח זהו הו׳׳ז חט״י לנ׳׳ס עצ״ק . הראי׳ ושמיעה
 והרחמי׳ מן הכבד הרוגז והסמיות והחרשוח מן
 המרירה האדומה שבכבד בטחון והשמחה מן הטחול
 הדאגה והבכי׳ והשקידה מן המרירה השחורה
 המעורבת בחוך הטחול כי המרירה השחורה
 שבטחול. ואילמות הלשון הריחה השינה וחתוחרוק
 מן ההמסס. ההרהור והמחשבה והעצה וחעלז
 והשיחה עם הכל מן הכליות ומן הלב המשגל
 והסירוס מן הכליות. הלעיטה והבליעה מן הקורקבן
 והרעבץ מן הקיבה מעשה המלאכה והפועל בידים
 והגידמות הוא ביטול המעשה והמלאכה. והחילוץ

 והחיגרות ברגלים :
 הנה אמרנו המליך אות ע׳ וקשר לו כתר ולרסן
 זה עם זח וצר בו גדי בעולם וטבת גשנה
 ויד שמאל בנפש. הרי חדש עשירי ומזל עשיד
 ע׳ וכן ע׳ ברדבח עש״ר עי״ן י׳ פעמי׳ נ׳ מנין ש״ר
 לומר ע׳ כנגד חדש ומזל עשירי וסימן למזל
ד ומוכח אב אשר.צר  בכרר:י עין גירי בעי״ן צר ג
 בו עם חביריו אלא שהוא ראש לכולם כגון
 עחוזחטי לכס עצק . י׳ לבתולה ולאלול כי י/
 ע^ירי ובאל.ול מעשר בחמה. ולפי שהיוד נגד
 אלול וי׳ נליאש השם לכך ברא באלול העולם
 זע׳ עשירי מן ח׳ חוז חטי לכס ״עצק ובתיבת
 עש״ר ע׳ ייאש וצר בו מזל עשירי וחדש עשירי
 וסימן למזל ולעי״ן לא תבשל גדי בחלב אמו עשר
 תעשר עמ וק עמוק מי ימצאנו. עמוקה )משאול מה
 תדע. הריי מניכו עם כל אות ואומ 'כיצר דבר
 אחד נעו לם ואחד בשנה ואחד בנפש. הרי ד
 דברי׳ כיי לד האוח עצמו א׳ ואחד בעולם ג׳ ובשנה.
. בפי ישרי©  ג׳ ובנפש ד׳ הרי ד׳ כנגדן תיקנו ד׳
 תתחלל. י ובדברי צדיקי׳ תתברך ובלשון חסידי
 תתקדש ובקרב קדושי׳ תתרומם. כנגד ד מדוח
ר דבי  נלמדים, ד מדות ביושבי׳ לפני חכמ״. ו
 כ״א מיש,״אל כדאמרינן געירובין. לכך ד דלחין

 בא״ 3. ילשקוד על דלתותי יום יום. אז ראה
 רכןפרה ל:כינה וגם חקרה • וכולם אדוקיןגתלי
 וגלגל ולב,. זהו תל״י גדול על כל המזלות מהו
 חלי כשבח א חקב״ח אח הרקיע הזח שעלינו
 החלוק לז/ רקיע״ ברא אח החלי מאש וממים
 בדמוח חכי ן גדול כנחש גדול עקלתון יעשה לו
 ראש חכב י ונטהו בעובי הרקיע . ברקיע הרביעי
 הוא אמצעי מעוכה של חמה וכטחו מקצה לקלה
 כבריח כנחש עקלחון. והעוקל שלו באמצע ארכו
 בחצי כטייתובג ־ובעת עגולה. וכל חככבי׳ והמאורות
 והמזלות אדוק ין בו כמו שאדוקין חוטי שתי האריג
י׳ כן חם אדוקץ בו כל חככני׳ שנז׳ ג ר  במכור האו

 יקיעי׳

 זאעפ״י שמצר עם אוח ה׳ טלה וכיסן איכו
 מושל מזל טלה כל ימי חדש כיסןאלא
 מיום תקופת ניסן עד ל׳ יום וי׳ שעות ומחצית
 שעה. ואעפ״י שכוצר עם אות ו׳ מזל שור ואייר
 איכו מושל מזל שור באייר אלא מיום כלות טלה
 ל׳ יום וי׳ שעות ומחצה מתחיל מזל שור למשול
 ל׳ יום וי׳ שעות ומחצה וכן כל חדש וחדש .
 אעפ״י שכוצר עם ז׳ תאומי׳ וסידן . ועם אות
 ח׳ סרטן ותמוז ועם אות ט׳ ארי׳ ואב ועם אות
 י׳ בתולה ואלול ועם אות ל׳ מאזכים ותשרי .
 ועם אות כ׳ עקרב ומרחשון ועם אוח ס׳ קשת
 וכסלו . ועם אות ע׳ גדי וטבת ועם אות צ׳ דלי
 ושבט ועם אות ק׳ דגים ואדר איכו מושל המזל
 שנוצר עם החדש כל אותו החלש שניצר עמו
 אלא מהחיל מזל טלה יום י״א לאחר קלנדש״י
 והוא יום ההקופה והוא משמש עם החמה ל׳ יום
 ו״ שעות ומחצה וחוזרי׳ ומחחילי׳ מן טלה

 ומסיימ״ בדגי׳:
 י״ב פשוטות הרז חטי" לנ״ס עצ״ק אעפ״י
 שנוצר עם ה׳ כבד וראי׳ וסמיות מן הכח
 הכבד חרא״ והשמיעה והרחמי׳ הם על אשר יהיו
 תולדות הדם מן הכבד. ואעפ״י שנוצר עם ו׳
 חמרה והשמיעה והחדשות הסמיות והחדשות מן
 חמרה מבעירות המרירה האדומה שבכבד יכעס
 ׳האדם וירגז ויתעוורו עיניו וחחרשנח אזכיו וע״ז
 יחריפח ומלוחה דמעת העיניס וצואת חעינים (הג׳
 מחרצ״א נ״ל אזני׳) מרה . ואעפ״י שנוצר עם ז׳
 הטחול וריחה ותותרות מן הטחול בא השחוק
 ומן המרירה השחורה שבתוך גיד הטחול תחגר׳
 הבכי׳ כי כל הטחול דם הוא וממרח השחורה
 מעורבין ק הדם חולדום השמחה והשחוק ומן
 המרירה השחורה הדאגה ובכי׳ וחולדוח המריר׳
 השחורה מן האש שהוא במרידה האדומה ומן
ז שהוא י א ח ח מ ל ו י ח י י ה ש א ה כ ח י ל ם ח י מ  ח

 במדרס השחורה מן האש כמרירה האדומה ומן
 האש שהן כלחה . ואעפ״י שנוצר עם ח׳ חמסס
 ושיחה ״ ואלמוח מן המסס יבא הריח וחשיכ׳
 כי הוא המריח מתוך האף והיא חמגר׳ אח חשיכ׳
 כש״כ כאשר ימלא ממאכל ומשתה לשובע יכבד
 בכובד ויכביד העינים ועפעפיהם לנום ולישן
 בכובד חרדמח וע״ז לא יוכל האדם כשהוא צמא
 ורעב לישן בכובד חרדמח ואעפ״י שנוצר עם
(  ט׳ כוליא של ימין ולעיטח ורענון ונוצר (עם ״
 גוליא של שמאל ומעשה ״)וגורמה.מן הלב ומן
 .ג׳ הכליוח יבא הרהור המחשבה והעצה והעליזה
 «ן הכליות ככתוב ותעלוזנה כליוחי ומן חג׳ כליו׳ יבא•
 משיחה עם הקול[הכל]כי הם חושבים ומגרים השיחה•
 והםהמגרים השמיש הוא המשגל כי בתוכו יתלבן הזרע
 3י ראשיה הזרע אדום הוא כדם ומרוב חום הכליוח:
 יתלבן הזרע ויעבור מסוך גידיהם אל גידחמגושי׳
 והמרוח ומן ב׳ הכליוח יבא הסירוס כ״א יכמ*
 האדם גמכווח אש על ג׳ כליוח ומבחוץ יעשה־
 סליס. ואעפ״י שנוצר עם ל׳ קורקגן וחשמיש
 וסירוס הקורקבן לועט הלעיטה של מאכל ומשחה
 ובולע. ואעס״י שכוצר עם כ׳ הקיבה והילוך
 וחיגרוח מן הקיבה בא הרעב לאדם *הרעב רעב
 ני הקיבה היא מדקה כל חמעים ״׳ ״*

 להוליד שמרי המאכל והמשחה חוצה כדרך כל
 ״) צ״ל וגידמוח



׳ יצירה מגרמיזא יא  הדא מי׳ על ס
 אדוקין בחלי השני. ואעפ״י שי׳׳ב מזלוח ברקיע
 זה החחמץ שהוא המעוכה של לבנה בחליים
 שעליהם הם אדוקין ממעה (למעה) [למעלה] .
 וכמו כן אדוקין בהם ב׳ המאורות וה׳ הככבי׳ חם
 שצמכ׳׳כ מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. וכולן
 ברוחו שכא׳ ברוחו שמי׳ שפרה חוללה ירו כחש
 בריח זהו התלי והוא מושל בכל הככבי׳ והמזלות
 והגלגל הוא המגלגל המזלות ו־ככבים והמאות׳.
 וזה הגלגל קדור וכתון הוא בעוניו של רקיע
 והמזלות קבועין ואדוקין בו לעולם ואיכם זזים
 ממקום קביעותן. והגלגל הזה עגול הוא סביב
 שביב לרקיע בדרום בצפון במזרח במערב. והתלי
 כטוי בו מקצה לקצה כבריח והספרים האומרים
 כי אחד תלי הוא (הג׳ מחרצ׳׳א כ׳׳ל תלי אחד
 הוא) כטוי בו באמצע הגלגל ממזרח חחיכוכי
 והאמצעי עד מערב חתיכוכי והאמצעי. והעגלה
 חכתוכה מצד צפון לתלי קרובה לתלי. וקצת
 העגלה דבוק הוא בטבעת התלי היא העוקל
 ומתגלגלת העגלה בצד צפון של תלי ובצד צפון
 של ו׳ מזלות הדרומיים והיא מתגלגלת מכהיג קצה
 העגלה הדבוק בעבעת התלי ומתגלגלת הגלגל
 והמזלות הקבועין בגלגל מדרימין ממזרח למערב

 רקיעים מעלה ומטה וב׳ המאורות וי״ 3 המזלית
 הוא כתמכה מלך על כולם לכחגם נין טוב ובין
 רע והוא מכהה את האור של נ׳ המאורות ושל
 ז׳ ככנים והוא המוליך וחמניא את המאורות ואת
 הככבים ואת המזלות מן מזרח למערב ומן המערנ
 למזיח. והוא המחזיר את ה׳ הכוכבים לאחור
 והוא המוליך אותן לילך הילוך ישר והוא מאש
 וממים ומראיהו כמוס ואיכו כראה לעין כ״א
 מסורת הסופרי׳ הקדמוכי׳ אכו מוצאי׳ לדעת את
 התלי וכחו וממשלתו ומבשלת מלכותו ובריאותו
 וטובתו ורעתו והכרת פכי חכולדים בו חמן מהלכו
 ממזל למזל ומכחג הילוכו להפך וכיצד הולך הראש
 אחר חזכב וגבהותו ושפלותו והיא (הגהת מחרצ״א
 כ״ל והאץ) אדוקי׳ בו המזלות ששח מצד דרום
 וששח מצד צפון. ויש סופרי׳ שאומרים כי תליים
 ב׳ חס כשכ, חכיכ״ גדולי׳ וכב׳ כחשי׳ עקלתוכים
 והשקל שלחם כב׳ טבעות זח ככגד זח הוא אחד
 נטוי בצד צפון ואחד כמר בצד דרום ראשו של
 זח דבוק בזכגו של זה וראשו של זח בזנבו של
 זח . זח מחויך הילוכו מתחלפין לחיות הדרומי
-צפוכי. וחצפוכי דרומי. והם נלקיע הרביעי במעוכח
, מזלות'אדוקין בתלי האחד. ו׳עזלוח  של חמה. ו

 לעולם ככגד מזל עלה ככגד קרכיו ולפי גלגול
 עוגל העגלה מהן מסגלגלים אלה ו׳ המזלוח
 ועוגלין וחולכין סנינ סביב ככגד ב׳ קצוות׳׳ מזל
 זח כנגד זח ומזל זח ככגד זח וגם לנ׳ המאורות
 ולח׳ הככנים הם שצ״מ חככ״ל יש לכ׳׳א גלגל
 בפ״ע והם הגלגלים מחזירים אח הככנים לאחור
 ממזרח למערב כל אחד ככנ כסדר חזרתו נחוקו
 בעתו וחם הגלגלים מעמידים את חככבים
 בעמידחם מלהוליך אח חככבים אנה ואכה ומתעכב
 כ״א וא׳ ככב מח׳ חככגים בעתו בחוקו לעמוד
 במקום אחד לפי מספר חשבון הימים שהוא נהוג
 להחעכב והגלגל של מזלות מוליך אח ז׳ הגלגלים
 האלה של ז׳ חככבים חם שצ״מ חככ״ל עם ז׳
 הככבים ועם ״ב חמזלוח ממזרח למערב וממערב
 למזרח כל ימוח עולם מגלגול העגלה חמכחגח
 אח החלי ומכח נהיגת התלי מחגלגל הגלגל של
 מזלות וז׳ גלגלים של ז׳ ככבים וכולם ברוחו של
 חקב״ח ובכחו שנא׳ ברוחו שמים שפרה חוללס ידו
 נחש בריח זח החלי וכתיב בדבר י״ שמים נעשו
 וברוח פיו כל צבאם. ומזח אחה למד כי ברוח

 1 פיו

 ומצפינים ממערב למזרח מעולם ועד עולם. ובדברי
 הספרים שאומרים כי ב׳ חליים הם אומרים כי
 העגלה נתונה בתווך באמצע הגלגל בחוך ב׳
 החליים וקצה א׳ של העגלה דבוק בטבעת החלי
 הצפוני.ומחגלגלח העגלה עוגלח עיגיל סביב בצפון
 'ומשרח את החלי לנהגו ולגלגל עם הגלגל
 והמזלות וחככבים וחמאורוח ממזרח עד מערב
 .במדרימין בצד דרום. ובמערב עד מזרח. במצפיני׳
 בצד צפון חח סימן בעיניך אם חחפוץ להאמין
 שהעגלה באמצע הרקיע בתווך מצפון לעקרב
 ומצפון לו׳ המזלות שבדרום שים דעתך לראות
 מזל מאזנים ומזל בחולה שחם אמצעים לכל
 המזלוח ורוח חם באמצע מזרח חחיכוני של רקיע
 ושקיעחן באמצע מערב החיכוני של רקיע ואז
 חראח כי לעולם דבוק הוא קצה העגלה הוא
 הארוך כנגד חטגעוח של כולם מזל מאזנים .
 ובכ״מ שיחי׳ מזל מאזניים. בין במזרח בין בדרום
 בץ במערב בין בצפון כנגדו יחי׳ אף קצה העגלה
 הארוך. וכנגד טבעה הפלס שבאמצע הפלס של
 מאזניים. וקצה האחד הם אופני העגלה יהי׳



א פי׳ על ס׳ יצירה מגרמיזא ד  ה
 החלי להיום עם כל וחל ומזל י׳׳ח חרשים של
 חמה ומשמש אמ המזלוח לאחור כיצד לאחר
 שיעברו ייח יוציא החלי זנבו ממזל דלי ויככיסהו
 במזל גדי ומגדי לקשח ומקשח לעקרב וכן מהלך
 את הזנב הפוך עם כל חמזלוח עד שיגיע לדלי
 ולמה הולך התלי הפוך על שם משיג חכמים אסור
 ולומר שאין ממשלח גע לי מזלות כנגד מי שבראם
 ואם חרצה לידע ראש החלי גאיזח >חל הוא
 חשוג אח חמזלוח חשנון יושר ממזל שיחי' שם
 זנט עד שגיעי לו. אם חחשוג ממזל דלי דגים
 עלה שור תאומים סרען ארי׳. תמצי ראשו בגחלארי׳
 וכן מהלך ראשו לחשוג אח החשבון ישר ממזל
 זנבו ועד מזל ראשו וכן סידורו לעולם. והחלי
 מקיף גשנה י״ע להקיף אח חמזלוח עפ״יהםלי.
 לכך י׳׳ח חוליוח בשדרה וי״ח ברכוס. כשהחלי
 והשדרה שיין ומוח השדרה בחלי. ומוחי חראש
 בראש החלי וחדעח בראש ובראשהחלי. גיעזלוח
 עא״ק אש. וג׳ שב״ג עפר. וגי תט״ד מח .
ד דגלים  וג׳ סע״ד מים לכך ג׳ שבמים בדגל ו
 בז׳ ככבים וגי״ב מזלוח והחל* והכל גרוס •פיו
מ סכגים  מסגלגלים ומחנחגים. הרי בי״נ מזלוח ו
 יש כל חאוחיוח שבא״נ חוץ מן אוח פ׳ (הגהת
 מחרצ״א צ״ע לי חקק כעח צ״א) כי נפה נבראו
 כולם דכחינ ונרוח פיו כל צנאם ועוד פניהם
 הפוכים לאחריהם רק חלי הולך הפוך דרך זנבו
ד  י״ב מזלוח ׳״נ שנעים. ז׳ ככבים בג׳ אבוח ו
 אמחוח. ז׳ ימים י״נ חדשים. ומחזור ז׳ עיבורים

 י״ט שנים חם .

 פיו ונדינורו מהנהגים כל צנא השמים וגם
 הככנים ונ׳ המאורוח והמזלוח נקראו צנא, שנא׳
 שאו מרום עיניכם וראו. מזה הפסוק אחה למד
 ט האל קרא שמוח של ככנים ושל מאורוח ושל
 מזלוה ושל כל צבא השמים . ומפסוק אחר שכחינ
 מונה מספר לככבים. ואחריו כחיב גדול אדוננו
 ורב כח ללמדך כי יוחר נראה גודלו בסדר מעש׳
 מלאכת הככבים והמזלות וחלי וגלגל העגלה ממה
 שנראה גדלו בשאר מעשה העולם כי אין חכמה
 והבונה מופלאה בעולם כחכמה זו עמוקה וארוכה
 ורחבה. ועל זה כסב שכל העולם אדוקין בחלי
 וגלגל ולב כי כאשר מהגלגל כל העולם וכל אשר
 בו בחלי ובגלגל כך מהנהג [נמחק חיבה] לב בני אדם
 כי הלב הוא המנהיג אח הגוף בכל מלאכח העולם
 אבל (חרב) מאבא מארי הרב יב״ק קבלחי גלגל
 המחכר כאן בברייה׳ אינו גלגל המזלוח כ״א
 גלגל השנה כלומר מקץ זח לקץ הבא. מחורף
 זח לחורף הבא וכן נראה הסוג״ מכאן כקבלחי
 דע כי החלי מהלך שלו י״ח שכח ובר״ח אדר
 הראשון של שכח חרי״נ חככיס ראשו נסוף מזל
 דגים ועלה והלך מסוף דגים לחחילחו עד י״ח
 חדשים וזכבו במזל השביעי(כמחק ג״ח) ולאחר שיצא
 מדגים יככס בסוף מזל דלי שכן מכהגו לעולם

 לילך הפוך :
 חרוצה לידע באיזה מזל ראשו חכבו יחשוב
 (כמחק איזה חיגוח) ובמקום שעולה
 החשבון שלא השלימו לי״ח. רחן לכל מזל י׳׳ח
 חדשים וחמצ׳ באיזה מזל ראשו וזנבו סידור הילוך

 ה עצה 3 שבסי

 ו שיי

 ז תאומים ג צדק

 ח סינון

 איי׳ ד מאדם

 י בחולה

 ל מאזנים כ חמה

 נ עקרב

 ם קשח סימנה

ד  ע ג
 ר טכג

 צ דלי דלי
 p ~דגי0 ת לגנה

 שבחי. כ״א
 צדק. נרו
 מאדם. ג
 חמה . י״ע

 נגח. כ״ו
 ככב. נרו
 לגנה. ג

 שגחי. הודו
 ככב. כסעא
 צדק. אדום

 מאדים. ציים
 חמה. גוג ומגוג

 לגנה. בבל
 לגנה. כ״;
 חמה. שס״ה

 נוגח אור כשדם

 דלי
 שנחי
 אשור

 דגים
 אק סדום

 עלה
 אשור

 מאדים

 שור
 דרום
 לנוגה

 עקרנ מאדים
 אק ישמעאל

 ושם ככג
 שם!ככנים

 מאזניים נוגה ציים
 מאדים י״ח נוגח

 הודו חאומי׳
 כוכג

 סינון לבנה
 גיחון

 ארי׳ חמה
 שושן

 גחולה ככג
 פלס

 צדק יג
 שגחי א׳
 צדק ייג

 ו



 בראשים ברא. ז׳ מיבומ מגד ז׳ ככנים ובסיף המויח ולכל היד החזקה י״ב חינוח מגד י״נ חמזלוח
 הרי ההורה חחם נהם :

 אלו מלאכים הממונים ני״נ מזלוה. טלה מיכא״ל. שור גנריא״ל. האומים רפא״ל. סיכון אוריא״ל .
 ארי, גוריא״ל. נחולח נוריא״ל. מאזנים ישעמיא״ל. עקרנ מיכא״ל. קשה א״״נ. גדי אונניא״ל.

 דגים נוריא״ל:

 אלו r׳ ככבים מנהיגים אמ הע לס. רפאל לככב. גבריאל ללבנה . קצסיאל לשבחי. צדקיאל לצדק
 סמאל למאדים. מיכאל לחמה ענאל לנוגה וכ״א מנהיג סכ״ד שנים וד׳ חדסים. ומחחילין שנ״ץ
 כטל״ח מפני שחמה ולבנה נבראו גחחילח ליל ד׳ בשעח שבחי ומנהיג שבחי שנ״ד שנים ודי חדשי׳ ואחריו
 נוגה. וכן כולם. ובשימוש מיכאל יבא משיח. דכחיב וגעה ההיא יעמוד מיכאל. וכן הי׳ שימושו
 ביצ״מ. וכמיב כימי צאחן מאמ״צ יראנו נפלאוח. ז׳ ככבים ברא חקב״ח ונהן לחם כח וגבורה לכל דבר
 לשנוה העחים . ולשטח החקופוח. חחו נחן בחס של ז׳ הככבים. חמה ככנ. חום. שנא׳ וחם השמש
 ונמס. שנחי ככב צינים שנא׳ חם יחיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו שני אדום לבן האדום חם חלבן
ן ככג  קר. החלי מים . שנא׳ הקורא למי הים וישפכם ע״פ חאק י״י שמו. ככנ. ככנחורנ שנא׳ מ
. נוגח ככנ מטר מנוגח ממער דשא מארץ. צדק ככנ  מיעקב א״ח דקי אלא דרך ואמר הנוחן בים דרן
 מלן $ןנא׳ רוח צדקה * ומשפט מאדים ככב אש שנא׳ מאודם כאש פלדוח הרכב הקופח ניסן בשבחי
 שבמי וראיחי החח השמש. ושל חשרי בשבחי שבחי בביח. שימוש מיכאל ישלים עד תתקס״ב לפרט :
 כפי שילן שער חחבואח בשוק בט׳ באב כן לכל השנה כולה. אם ימטיר בי״ע בחמוז היקר חחבואה
 בסחילח השנה״ אס ימטיר ני״ג נחמוז. דע שיהא מטר המוז אב אלול חשרי ואם מעונן בי״ד בחמוז
 ימעיר מרחשץ כסלו טבח שנע. ואם מעונן ט״ו בחמוז ימטיר אדר ניסן אייר סיין. ואם ג׳ ימים
 אלו עמים כל השנה גשומה ושחונח. ואם ג׳ ימים אלו אין עננים צריך על המטר לבקש רחמים :
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 חמה השרים הממונים בארבע פינות העולם
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 נוגח לבנה שוחפין
 בשב״ג הנולד ביום
 של נוגה ובלילה של

 לבנה

 עריגץ דרומי של עפר שור
 בהולה גדי כקבוח ולמה הן
 נקבות מפני שחם חחחיח
 וכל דבר שבתחתית נקבה

 שבתי וככג שותפין בתמ״ב
 הנולד ביום של שבתי

 ובלילה של ככב
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) שש ) דלי יורד. ה) דגים. ו ) קשת. ד  א) מאזנים יורד על צדו. ב) עקרב יורד על אזנו. ג
) תאומים  למעלה [נראה שחסר גדי דאל״כ.הוי רק חמש למעלי] .ז) ושש למטה;. ח) טלה. ט) שור. י
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 דגים מים נקבת בצפון
 גבהו קשת והוא
 שפילחה חאומ״ שפילחו
 והוא גובה כוכבו מאדים
 והוא בורח משריפה חמה
 ובא אצל טלה אחר מחחבא
 והרנה בנים לו ואין לו
 קול והוא על כשרון והילך
 מעווה נעלייחו והוא נדמות

 *אריוחם .
 טלה אש והוא זכר שהאש
 למעלה גנהו גדי והוא
 שפילוחו והוא מזל יום
 מכנו מאדים מיעוט ננים.
 חיה ינשה. טלה נעל כל
 חמקחכל לו מאזנים סרען
 שפילוחו כשהוא עולה
 מסחכל בלבנה והוא גנחוח

 קרטן :
 שור נקבה והוא עפר
 העפר למטח ישונו
 דרור גבהו דלי וחואשפלוח
 דלי שפלחו ארי, והוא גנחו
 נעל שדוח והוא מזל לח
 מפני שהוא חורש חהום
 ונעל קול עולה על צדו
 והוא לרוח לדדין יש לו

 חלק ביום ובלילה .
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 ומחקופמ ניסן עולה בכל יום ויום חלון אחר חלון
 עד שמגיע לחלק כעמון בתקופת תמוז ובחקופת
 תמוז יורד חלון אחר חלון עד שמגיע לחלץ

 כוגח בתקופת תשרי

 חלון חורן

 ציא חלונות נילגס ועד חלון כוגה כנגד צ״איום
 של תקופח מתקופת עבת עד תקופת ניתן עולה
 בכל יום חלון אחר חלק עד שמגיע לחלון כוגה.
 ומתקופת תשרי עד תקופח עבח יורד מחלון
 נוגח חלק אחר חלון עד שמגיע לחלון נילגה .

 חלון העלומה חלון מגה
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נץ ץ מעיב ׳ממת ו  צ״א חלוצוח מבואוח השמש נ
 מערב ציסן וחשד

 כל זה צד מערבי של. ?ולס
 צ״א חלומה מבואוח השמש בין מערב ניסן" וחשרי

 למערב עבה

 *ח)" אלו ד לוחוח העולם ונחלקים לי״ג חלקים ג״ רוחוח לכל פינה מן ד׳ מחוה ׳העולם וסרוח
 *#הוך bpm היא יוחר משנים אשר מצידה. יז) ואלו שמוח הרוחוה בלשון *חצים.

) שור ) פיכח דרומיח מזרחים. ע) דגים רוח איגרוס, ה) עלה רוח איפילועום . ו  י
) ל״א ) פינה מזרחים צפוניה . ד) מזרח חמת. ג) חלון נעמה. ג  רוח קרויעום . ז
 חלונוחמחלון מגה עד חלץ נעמה. א) ניסן וחשד חלון החיכונה . ח) האומים ביריחום
 טו) צןרען אפילוטום. כ) ארי׳ ערסימום . יד) אלו ג׳ רוחוח קרים ויגשים . כא) פינה צפונית
 ׳מ$רביה. צב) בחולה נכסיקוב אלום. כג) מאזנים קיפמק. כד) מערב טבח. עקרב לובק .
ד "אלו ג׳ ממוח קדם ולחים. כח) פינה מערביח דרומיח . יח) קשה ויוביו נונמס. יב) ג ( ? 1 

p . יא) דלי אינטש כוכווס . יג) אלו ג׳ רוחומ ממים ולשים ן w ? 
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 אליהם כמעשה הצדיקים מרוב רחמיו של הקב״ה
 שהוא ארך אפים ומאריך אפו אליהם כי חפץ
 בחשובםס שמא ישובו החפץ אחפוץ במום
 חמס אס ישובו מוטב ואם לא ישובו מגיע אליהם
 כמעשה הצדיקים בעוה״ז כדי שיאבדו לעוח״ב
 שנא׳ ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו ולא יאחר
 לשונאיו אל פניו ישלם לו . מכאן שכתוב חחילח
 ועושה חסד ואחריו כתיב ומשלם בשביל החסד
 אמןל אל בעוה״ז ולא יאחר לשלם לו חסד כאן
 להאבידו לעוה״ב (ויחאוו)[ויצאו]וראו בפגרי האנשי׳
 ועל הצדיקים אומר ועושה חסד לאלפים טשא עון
 נוצר לעוח״ב. ואם יאמר אדם כיון שגורם חככב
 ואת המזל מעשיו של אדם בין להרע בין להיטיב
 אם ארשע ואחטא איני מתחייב אינו כן שכשם
 שכהן הקנ״ח כח ורשום לככבים ולמזלות טוב
 ורע כך כוחן כח ורשות לאדם לכנוש אח יצרו
 ולעשוח הטוב והישר בעיכי יי׳. ראח כתתי לפניך
 סיום אח החיים ואח הטוב ובחרס בחיים למען
 חחי׳ והככבים והמזלוח גרשום בוראם כל דיירי
 ארעא כלא חשובים וכמצב״ עביד בחיל שמיא

 ודיירי ארעא :
׳ אימוח אמ״ש וז׳ כפולוח וי״ ג פשוטוח חם J 
 ג׳ ספרים היוצאים מן כ״ג אוחיוח יסוד
 שגחם יסד יה ירוד צגאוח אלקי ישראל אלקים
י רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו ד  חיים אל ש
 אס שכי עולמוח שכאמר געחו גי״י עדי עד כי
 גיה י״י צור עולמים . צו״ר צייר . דגר אחר
 עולמים ג׳ חם חעוח״ז וחןעח״ב שם י״ה צר ג׳
 עולמים כי ג׳ שמוח הם י״ה ח״י גשם האחד
 צר העוה״ז וגשם חשכי חעוה״ג. שם של ד׳

 אוחיוח ד׳ שמוח יה הי וה הו אגל אגא מרי.

 חרב רגי יג״ק קיגל ד׳ שמוח כל אומן י׳ שמוח.
 שהוזכרו בחחילח חברייחא אין מחם כ״א יי/.:
 צגאוס אלקים שדי כי יה בכלל חו״. אל אלקים
 בכלל. אלקים צנאוח אוח בצבא שלו כי כל צנאוחיו
 אינםיכולין לראוח כי הוא ח׳׳י על כל החיים כי ג׳
 נקראו חיים. אלקים חיים מים חיים• ען חיים אל
ד שאמר עד כאן די שדי  שהוא חזק ואמץ. ש
 כמו אש אוכלה אש חשודדח. רם שהוא יושב
 ברומו של ׳עולם והוא רם על כל רמים ונשא
 על כל הנשאים נשא גכגוד וגדול בחפארח והוא
 משא וסובל אח הכל מעלה ומעה גדגרו וגכח
 גבורחו ודרך כל הנושאים הם למטה ונושאים
 עליהם אח שלמעלה מהן והוא למעלה ונושא אח
 שלמעלה ואח שלמטה דכחיב נועה צפון על סחו
 חולה ארץ על בלימה. שוכן עד וקדוש שמו שמלכוחו
 עדי עד ואי! לי קץ וסוף . וקדוש שמו ומשרחיו
 קדושים. ולו אומרים בכ״י המיר קק״קי״יצבאו׳
 מכה״כ . י״ז למעה כשמשים ומפרחים ח׳ חם
 אדונים למעלה. וג׳ אדונים על חד׳. ומן ג׳
 יסד מעונו וכולן חלויין באחד. סימן לאחד כי
 אין לו שני והוא אל מלך נאמן יחיד בעולמו שהוא
 אחד ושמו אחד. ג׳ אבוח וחולדוחיהן חם אדונים
 על הז׳. וז׳ כובשים וצבאוחיחם חם כובשים
 ומושלים על לבאוחיחם חם• י״ב וי״ב גבולי
 אלכסון ולאי׳ נאמנה לדבר האלקוח ג׳ עדים
 נאמנים עולם שנה נפש . עולם ספירחו בי׳
 שבעה ושלשה , ג׳ הם רוח ומים ואש . ז׳ הם
 זיהככבים יעלספירוח העשרה של עולם נספרים

 ונוספים

 כך עכין השמש כל יום זורח מחלון ובא במבוי
 אחד . אך במערג שככנד החלון במזרח
 ועד שהוא עובר ועולה עוביו של רקיע חלון
 להיראוח ביישוב יהי׳ שחר וכמו השחר עלה שלחכי
 כי עלה השחר. ועוד שהוא גא והולך וכמשך
 במושבו של מבוי יהי׳ עלטה ויהי השמש באה
 ועלטה הי׳ ושכיכה במערב לעולם סולו לרוכב
 בערגוח. וחלון יש באמצע הרקיע שהוא בין
 מזרח דרומי (שהוא בין מזרח דרומי) של הקופח
 טבת בין מזרח צפוכית של חקופח חמח ושמה
 סיפים מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה. (ואז)
 [ואין] החמה יוצא וכמס בו אלא פעם אחסשל
 מחזור הגדול שבו כברא. ויוצא ביום שכברא .
 העגלה כחוכה בצפון ליישוב ועקרב בצד דרום
 ליישוב וכמדס מקום מרקיע (תחת) ומדת החלקים
 שבין עקרב לסרטן . וכן הוא בין עגלה לעקרב
 כשזורחת העגלה זורחת עגול כלפי דרום ושוקע
 עגול כנגד צפת ובצפון עגלה חוזרת ומושכת
 אה התלי והחלי למזלות והמזלות לגלגל. והגלגל
 חוזר בגלגל דיומי׳ . המזלוס כסרכים וחלי כמלך
 ועגלה מכהיג׳ כולם מחכהגים ברוחו של הקב״ח
 ברוחו שמים שפרה חוללה ידו כחש נריח. חהלי
 מכיר המאורוח •דומה ראש החלי 4ומטר לבנה
 הוא זכב החלי וי״ב מזלוח דבוקים בגלגל והגלגל
 החלי עם המזלוח וחמאורוח וחככבים כיוצר
 מכהיג האנכים כחכין נימים דולח מים ברגליו.

 הדלי מטר המאורוח ומטר לה׳ ככנים לי״נמזלוה.
 כמכור אורגים ומטהר נרקיע הזה מקצה אל
 קצה כנריח כחש עקלחון ראש החלי נראש המזלוח
 והזכב החלי בסוף ו׳ מזלוח הראש מהלך ניושר
 והזכג הפוך שהראש מוליך המאורוח והמזלוח
 מוליך אח המאורוחוחככגים והמזלוח הילוך היפוך
 •ממזרח למערג גצדצפון. הראש שעושה חעוגוח
 מושל בצד דרום. וחזכג שעושה הרעה מושל
 בצד צפון מצפון הפחח הרעה האיך יוצא כל היום
 מן המזרח והולך בצד דרום ומאיר על כל יושבי
 הארץ והחשך יוצא מן הצפון והולך כל חלילה
 בצד דרום. הראש מושל נדרום והזנב מושל
 בצפון. במקום שמושל הראש יחי׳ מושג בני אדם
 והגהמוח וחיוח והעופוח . ומשם טללי ברכה
 וגשמים גרכח יוצאים לעולם וגמקום שמושל הזנג
 יהי׳ מדור לכל הזיקים ׳והזועוח והשדים והרוחוס
 והגרקים והרעמים ומשם הרעה יוצאה לעולם
 מצפון הפחח הרעה הראש מושל גמזרח והזנג
 גמערג. ממזרח יוצא אור וחום לעולם וממערג
 אוצרוח של שלג ואוצרוח גרד וקול וגשמים
 יוצאים לעולם כל דגר חלוי גחלוי המזל וכל
 חמאורעוח לדעח מה יחי׳ על הארץ טא״ק א״ש
 שנ״געפ״ר חמיד רוח סע״ד מים, אלו הם השונאים
 אש.לעפר. עפר לרוח רוח למיס מים לאש.
 מים לרוח רוח לעפר ועפר לאש . ואוהבים אש
 לרוח ועפר למים חכמי ישראל שאומרים יש מזל
) [לישראל] . או אין ־־ מזל לישראל . ל י ע ל ) 
 אמס הוא זח וזה". כיצד הוא שאומר׳׳ יש מזל
 לישראל ודאי יש מזל לישראל כשם שיש לכל
 ברי׳ שאין ברי׳ געולם גלא מזל והוא שאמר
 אין מזל לישראל ודאי בזמן שעושין חשוגה ומקיים
 מצוחיו של הקג״ה אם הוא נולד גמזל רע הקג״ח
 הופכו לטובה ואם הוא נולד במזל עוג ומרשיע
 חוטא הקב״ח הופכו לרעה והרשעים שמגיע



, יצירה יי מגרמיוא טו  הר״א פי׳ על ס
 עמהם מאומה ברשוחו חן. וכן הרגלים בין להסיעם
 בהליכה בין להעמידם מלילן וליסע ברשוםו הם
 והשפתים אם ירצה אדם להחריש ולדבר ברשוחו
 הס. ג׳ דברים שאינם ברשוחו . עיניו ואזכיר
 ונחיריו ראוה העינים בלא חפצו דבר שאינו
 רוצה שמיעת האזנים שומעין דבר שאינו רוצה
 הנהירים מריחים בלא חפצו ריח רע שאינו רוצה
 ג׳ שמיעות לאזן רעות קללה וגידוף ושמועה רעה
 ג׳ שמיעות לאזן טובות. ברכה ושמועה עובה
 ושבח. ג׳ ראיות לעין רעות עין נואף
 ועין גניבה ועין רעה. ג׳ ראיות לעין טובות
 ויפות עין בושת ועין אמונה ועין טובה. ג׳ ריחות
 רעות. ריח נבאש וריח דבר קשה וריח סמי
, ריחות טובות. ריח המים טובים ריח  המות. ג
 חריף כחרדל ופלפל ושכמותו וריח מאכל ומשתה
 ג׳ רעות ללשון דבור הרע והמלשין והמדבר אחד
 בפח ואחד בלב, ג׳ טוגות ללשון שתיקה ושמירת

 הלשון ודבור אמת :
 טה שאמר משכן במים דלקן באש רעשן ברוח
, גוי, רעשן  [מפרש] והולך כי זה אמש אויר מי
 ברוח אק קור ובטן משכן במים . שמים וחום
 וראש בערן באש בערן בז׳ הם ז׳ שערים בנפש
 ז, ככבים ז׳ ימי השבוע נהגן בי״ב מזלות הם י״ב
 מזלוחי׳׳ב חדשים י׳׳ג דברים בגוף שנבראו עם
 הפשוטות ומה שאמר עליזים לועזים נועצים מליצים
 וסם ח, ב, ב, רמז בהם ב׳ עליזים כבד ומרה.
 כבד ביתה של דם והדם שמישו ושולעכו בגוף
 וככבו מאדים וכוחו של מאדים נולה ועקרב .
 טלח גי׳ דם . טלה אש ועקרב מים שונא
 לכן א׳ עשאן כמין מלחמה לכן הכבד הוא אוצר
 לגוף והוא מקום למרה והוא מבשל את המעעם
 וקח כח המאכל אל חקיב וימיי את חמרה לדם
 וממנו חטעם הקרב ותעלה מעלה מעה ושמח
 ריעבון ומריח אח הגוף מן סלחי מאכל והוא חלוי
 בכבד לכן הכבד כולו דם וכאשר המרה לא יהפן
 לדם ישחיח לירקון. לכן אמר ב׳ עליזי״ם כי
 כאשר הכבד והמרה בטבעם כל הגוף יהי׳ בריא
 וב׳ לועזים הטחול והריאה כי הטחול ביחו של
 המרה השחורה ומרירה השחורה יבשה וקרח
 ושלעונח בכל יום וככבו שבתי וביתו של שבחי
 גדי עפר ודלי רוח יגישחח מן הגדי וקרירוחח
 מן הדלי שהוא רוח וגם חם שונאים זח לזה .
 והריאה היא גיחה של ליחה. וחליחח קרח
 ורטובה ושלטונה בחזה וככגח לגנה סרען מים
 לבנה שלג ומזלח טלה לכן הליחה קרח ורטובה
 קרירוהח מן חלבנה ורטיבחח מן הסרטן לכן
 הטחול כמו ספוג מלא מים קרים והוא מזל [נמחק
 חיבה] והקיבה וקרירוחח ירבה אח חום הכבד
 והכבד מחמם אח הריאה ואת חמרה כי כאשל
 יקרע אחח מחם מעבעחו הטחול יכסח באוחו
"הדבוק בה כל חקרבוחחלש  [נת״א] כמו ענן י
 כל הגוף והמרה היא ביחח של מרירה חאדומח
 מכורכמח ושלטונה של הקיבה והיא חמה וינישח
 וכמו חמה והחמה [נמחק ב׳ חיבוח] אש חמה
 וככבוכי [נת״א]טגועוח שבאדם כי בחחלח הספר
 לא אמל אלא אמ״ש כנגד עולם נפש שנח כמו
 אש מים רוח וכאשר פלע חוצלן [נח״א] לכן
 אמל עליזים לועזים נועצים ומליצים כי יש בעולם

 ח י׳

 ונוספים אף י״ב מזלות. הנח כ׳׳נ ספירות של
 עולם. שנה ספירתה גי׳ שבעה ושלשה ג' קור
 וחום ורוי׳ מכריע בין קור לחום. ז׳ הם ז׳ ימי
 בראשית חם ז׳ ימי השבוע ועליהם נספרים
 ונוספים אף י״ג חדשים . הכה כ״ג ספירות יש
 לשכה. נפש ספירתה בי׳ שגעה ושלשה ג׳ ראש
 ובטן וגוי׳ מכרעת בין הראש לבטן ז׳ הם ז׳
 שערים. ועליהם כספרים ונוספים י״ב מנהיגים.
 הכה כ״ג ספירות יש לכפש . אבל עיקר הם
 הספירות של עולם ושל שכה ושל כפש י׳ י׳ י׳
. וי״ג הכוספות הם תחתיהן עקודים  חם ג׳ ת׳
 כולם בתלי וגלגל ולב. תלי געולם כמלןעלכסאו
 גלגל בשנה כמלן במדינה לב בכפש כמלן במלחמה
 סלי כמלן על המאורוס ועל חככבים ועל כל
 דבר שעשה בעולם בין בטוב בין ברע . גלגל
 גשכה כמלן במדיכה כי מהון גלגול הגלגל כעשה
 היום ולילה וקור וקץ ומטר ושלג וגרד וכפור
 ועל ויובש וחולב ושיכר ז׳ עיחים וחחקופוח של
 לגכח. לג בגוף כמלן במלחמה כי חלב עם
 הכפש שגחוכו מכחיג אח כל הגוף ומזהירו לעוגה
 ולרעה לחחייגע ולעמול ולשמוח ולדאוג ולהולין
 ולזרוע ולכטוע ולצבור ולפזר ולעשוח כל דגר גין טוג
 ובין רע כללו של דבר מקצה אלה מצערפין עם
 אלה. אלה חמורם אלה. אלה ככגד אלה. ואם אין
 אלה אין אלה כי לא יועילו אלה מבלי אלה ואלה
 מגלי אלס. וכולם אדוקין בסלי גלגל ולב גם
 כל חפ׳ן ברא האלקים זה לעומס זח טוב לעומס
 רע ורע לעימס טוב הטוב מעוב והרע מרע .
 טוב מבחין את הרע ורע מבחין אח הטוב .
 טובח גכוזח לטובים. ורעה גכוזח לרעים. וכשבא
 אגרחם אבינו והביט וראה וחקר והבין וחקק
 וחצג וצרף וישר ויצר וחשג ועלחח גירו נגלה
 עליו אדון הכל והושיבו גחיקו ונשקו על ראשו
 וקראו אוהבו ושמו בנו וכרח לו ולזרעו בריח
 עולם ככחוב והאמין ביי׳ ויחשבה לו צדקה וקרא
. בטרם אצרך בבס ידעחין. וכרה , י  עליו כבוד י
 בריח בחון י׳ אצבעוח לגניו. והוא בריח לשון
 הקדש וייחוד האל קשר בפיו ובלשונו כ״ב אותיות
 י״ג עומדים במלחמה. ג׳ אויבים ואלה חם הלשון
 וחכגד והמרה הלשון מדגר רע לרעח הגוף הכבד
 טוחן אח המאכל גחומו. והוא מגרה המאכל
 והמשחה. המרה מרגזה מגערח ומסמא ומחרשה
 ג׳ אוהנים ואלו חם העיניס והאזנים וחלג .
 המינים מאירוח הגוף להנהיגו גכל דגר חערג
 וטוב לנפש האזנים משמיעוח אח הגוף גין טוג
 ובין רע חלב מחשב מחשבוח ועצוח עם הכליוח
 להנהיג אח הגוף בין טוב ובין רע. ג, מחיים
 ואלה חם ב׳ חוטמי האף והטחול. ב, חוטמי
 האף הם הנחירים חמחנשמים ברוח נשמוח החיים
 ומריחים ריח טוב ורע. והטחול מקרר אח החום
 ריהוח הקרביים ומגרה השחוק לשמח אח הגוף
 גיעמיחים. ואלה [חם] ב׳ נקנים החחחוניםהוא
 המוציא אח הצואה, ופי חשלחופיח המוציא אח
 מימי רגלים אם יסחמו לרוב או אם יפחחו
 ללוג ממיחים אח הגוף, ג, דברים שחם ברשוחו
 של אדם אלו הן חידים והלגלים וחשפחים .
 הידים אם ירצח אדם להניעם לעשוה עמחן בין
 טוב בין דע אס ירצה להשקיטס שלא לעשוח



ייה פ״י מגרמיזא צ י י פ  הר״א פי׳ על ם
 וכל עומקות לאשים ואחרים לום ותחח מזרח
 ומערב צפון ודרום עוב ורע אינם בריות ואינם
 כשמעות ואינם כראות ולא נתפסות. ואין לדרוש
 בם ואין לחקור אין העולם ממנהג בם וכ״כ ג׳
 אמות אש ורוח ומים וז׳ תולדותם שמים וארץ
 וד׳ הרוחות המשרתים בעולם ז׳ הכוכבים וי״ב
 המזלות. גשנה ז׳ ימים וי״ב חדשים בנפש ז׳
 שערים וי״ג חפצים כ״כ למעלה וכולן אלו באלו
 וגלתי אלו אין אלו וכולן בתלי גלגל ולג. תלי
 הוא עוצם השמים. וגלגל כוכבים. ולב שחושג
 מחקרי אלו ואין לן דבר בלתי אלו כי לכל דבר
 מעה ומעלה ראשית ואחרית ימין ושמאל פנים
 ואחור עוב ורע ותמורה כאשר פירשנו למעלה
 ועל אלה העולם בכוי אם לבכות אם לחלוס ועל
 אלה כגלח סוד הספר חזה לאבלחם אביט לדעת
 את מעשה חאלקים ולהוציא כל מעשה משרתו
 ולבכות כל מלאכה על עקידה. ע״כ הביכו אלקים
 סוד כל דבר למען הוציא מחם כל המעשים והכחילו
 לבכיו בב׳ פכים במעשה (ובסתר) [ובספר] וכחלק
 בכיו לב׳ חלקי, רובם לרע ומיעוע לעוג. גויי הארצות
 לרע כשתייר המעשה גידם והחזיקו גקסם ודחו את
 הבורא מיוצריו אשר בראו מלכו וישורון לעוג
 ובחרו בעוב עלה נידם הספר והמעשה ופילשוחו
 על בוריו והמליכו יוצר על יצוריו. וגם הוא חי׳
 בעוזרם וגילח לחם סודו סוד יי׳ ליראיו כי לא
 יעשה יי׳ אלקים דבר כ״א גילה סודו אל עבדיו

 חכגיאים ועליהם כאמר אלה לחיי עולם:

 העוסק גספר יצירה יש לו לעחר עצמו ללבוש
 גגדים לגיכים ואין לו לאדם לעסוק
 יחודי כ״א ג׳ או ג׳ דכתיג ואת הכפש אשר עשו
 נחרן וכתינ עוגים השכים מן האחד וכחיג לא
 עוב חיוס האדם לבדו אעשה לו עזר ככגדו לכן
 התחיל ב׳ בראשים ברא . ויש לו ליקח קרקע

 בתולה במקום הרים שלא חפר בה אדם שם
 ויגבל העפר במים חיים ויעשה גולם אחד ויתחיל
 לגלגל באלפא ביתוח של רכ״א שערים כל אבר
 לגד כל אגר שכת״ב בארת בספר יצירה כנגדו
 ויתגלגלו בהתחלת א״ג ואח״כ יגלגל בהגרמ א
 א א א א א ולעולם אות השם עעחם א וכל חא״ב

 ואח״כ אי ואח״כ א׳ ואח״כ אי ואח״כ אי וכן א׳׳ו

 וכן א״ה כולו ואח״כ ימלין ב׳ וכן ג׳ וכל אגר
 גאות שנועד גו והכל יעסוק געחרח: אלו רכ״א
 שערים חם. שיעה [א׳] אינו מדלג כלום. אגל
 שיעה שני׳ מדלג אוח אחת נין כל איח ואות.
 שיעה שלישית נ׳ אוחיוח. שיעה רניעיח מדלג
 ג׳ אותיות וכן כולם עד א״ל. ואח׳׳כ מתחיל א״מ
 וכו׳ ומחחפן הכל לחיסון כן הולך השעי

 ומסיימוח חשיעוח נחשר׳׳ק וגו׳ :

 ד׳ רוחות שכא׳ מארבע רוחות בואי הרוח וכן
 אתה מוצא ד׳ רוחות מד׳ מטביעות בין מזרח
 ומערב ודרום כתן אוצר הכפור לכן הרוח עולה
 משם מלא עכן ושלג בין צפון ומערב כתן אוצר
 כנכים לכן הרוח היוצא משם מעלה גשמים בין
 צפון ומזרח כחן אוצר אש. לכן הרוח תצא משם
 ומייבשח כל רטוב וכן כל דבר ודבר אשר אמר
 הקורקבן *הם וושט הקכה מן הוושט יככס המאכל
 ומן הקכח המשחה אל הכרס והקיבה באים אל
 הקיבה והכבד והריאה כוטלח הכאח המשחה
 והכבד הכאח המאכל המרה והלב ממחיכין חום
 הכבד וקור הריאה. לולי חמרה משיק הכבד אח
 הרוח. ולולי חלב ביכה הריאה אח הכבד יורדים
 אל הטחול. וטחול מפריד בין המאכל והמשתה
 המאכל לכרס והמשתה לקיבה הכאת המאכל כיטל
 לקרב והלב והכבד כועלין מקצתו ועושין אותו
 דם ומשתין את הגידין מכליות והטחול כוטלין
 מקצת ומשיבין אל חוליות השדרה ואל כל העצמות
 כעשו לחלב בקרב ולמוח בעצמות. ולכן אמר עשאן
 כמין מלחמה זה לעומת זה. לועציים כמו לועעים
 ויאריחו כועצים הכליות לעצה ולשיכה ידים ליטול
 ולמעשה רגלים לעמוד ולרוץ לכן אמר אלו חג׳
 אחד אחד הכבד והריאה מכריע. והמרה מכריע:
 ו׳ חולקין ג׳ על ג׳ וא׳ מכריע ב׳ אזכים ב׳ עיכים
 ב׳ חוטמין חולקין שמאל וימין והפה מכריע. ג׳
 אוהבים טא״ק(אויבים) לסע״ד. ג׳ אויבים שב״ג
 לסע״ד. ג׳מחייםסע״ד לשב״ג. ג׳ ממיתים סע״ד
 לטא״ק. אלו לעכין המזלות. אבל בעל הספר לא
 אמר אלא תמורות. ואשר אמר כ״ב חפצים וגוף
 אחד כ״ב אותיוח שהם תיבה אחת כשצירפן וחמים
 וכן העולם גוף וכ״ב דברים כן ג׳ וז׳ ר״ב חם
 שמים ואויר ומים וז׳ כוכנים וי״ב מזלוח וכן חשכה
 גוף אחד וג׳ קור וחום ורויח וז׳ ימי חשנוע וי״ב
 חדשים. וכן האדם גוף אחד וג׳ ראש וגויה ונטן
 ז׳ שערים י״נ מנהיגים. ואשר אמר כללו של דנר
 מקצח אלו מצטרסין עם אלו ואלו עם אלו .
 ואלו המורח אלו ואלו כנגד אלו ואם אין אלו
 אין אלו. וכולן אדוקין זח נזה נחלי וגלגל ולנ
 גם כל חפץ זה לעומס זח ברא חאלקים טונ
 לעומח רע טוב מטוב. ורע מרע. טוב מבחין רע
 ורע מבחין טוב. טובח גנוזה לטובים. ורעה גנוזה
 לרעים. דע כי כל העולם מנהגו לב׳ חלקים לטוב
 ולרע וכן הוא מחולק עדי עד לכל הבריוח ולכל
 חפץ. כי מעשה על אחר מג׳ דרכים על הראי׳
 ועל השמיעה ועל החפיסה. והעולם עליהם מושל
 נוהג כי כל דבר ודבר או חפץ או נראיח או
 נשמעה או נחפסח, יש שכראיח ואינה נחפסח
 ויש שנחפסח ואינה נראיח. נראיח ואינה נחפסח
 האור והברק והחושן וכיוצא בחם. הרוח לבדח
 נחפסח ונשמעה ולא נראיח והנפש וכל מעשי׳

 אב גל חו זח טי כלמנסעפץקלשח אט פג כק המש זס אנ צטהמדפח של געזרכגסוקי
 אג חז טכ «ס פק ש אי קוסבכל זע גלש חפ לעח טץחנ אס זש מח קכג פט

 אד זי מע קח גוטלסלשבהחכנפר אכ שטק זפ חס גמ אע טב פיגצכד קלחלמו שנזחסח
 אה טמ פש גז כסק . אפ כח שס טג קמז

 או כע שדטכקבזלפח חיסרגחמצ אל אצ מחגרסיח חפלז בקנטדשעכו
פ אק סכז גש פמטח כ ת ס ש ע ח ג ז מ  א

 אח סח זנ שומר חלק דכץ גיף געע אמ גס הפז קט שכ אר פככח חבש לסל עוג חקע מיזד
 * א״ה כל חענין הזה משובש וצ׳׳ע לחקנו . אש



 מנרמיזא טז
 וג חקע מיזדארפנכחהגשצס לנו

 וד בחר צע נליח
 וה דג בא חשלקצפעק נמלך יטחז
 זח טיכלמנסעפצקרשח אב גד הו

 זע כמ ספק שאגה
 זי מעקת גועלכןצשבחח כנ פר אד

 זכ סק אחע מפ שג
 זל פח היסרגחמצא וכעשר נונקב

 זמ קג טס שה כפא
 זנ שיעי הלקדקגיפ בטע אחסה

 זס א טפג כק המש
 זע גלש חפדמחטצהנאיק יס בכר

 זפ הס גמא כשטק

 זק טשכ אמג סהפ
 זר כגסוקי אנה צטח מדפח שלגע

 זש מה כקגפטאס
 זח סחא עטנפיג צכד קלהרמושנ

 זא פנה שסט גקמ
 זב קנט דשעכוילמח גרסיה חפל

 זג שפמטה אק?כ
 זד ארפנ כחחבכצסלטוג חקעמי

 זה גאש קפס מנט
 זו הדג בא ת;לק צע!סנמלןיטח

 חט יכלענסעפצקי־שחא בגדהיז
 חי ל נעצרח בדו

 חכ נפר אדזי מעקח גוטלסלשבח
: וינצחד  חל טי

 חמ צא וכעשר טנקבזלפח היסרג
 חנ ר דיעח ולצב

 חס סז נש ומר הלק דקגיפבטעא
 חע ביצר לרונח

 חפ דמה טצהכאיקיסבכרזע גלש
 חצ ו עד כבלחיר

 חק
 חר יחל בנ דע וצ

 חש לג עזר כבסיקי אנחצעח מדפ
 חח נור לד ציבע

 חא עטב פיג צכדקלהרמו שנזמס
 חב צלוח עידר נ

 חג רסיה חפלז בקנט דשעכואצמ
 חד חצניו ברעל

 חה בשצס לטוג תקע מיזד ארפנכ
 חו ד בתר צענלי

 חז והדג בא משרק צפעסנמלן יט

 טי כלמנסעפצקרשת אגגדהוזח
 טכ מס פק שא גה ז

 טל סצשבה חכנפר אחי מעקת גו
 טמ פשגזכסקאה

 טנ קב זלפת היסר גח מצאוכעשד
 טס שה כפאז מקג

 טע אחס תזכש ומרהלקדכץ גיפב
 טפ

, על ס׳ יצירה פ׳׳ו  פי

 דנ בלחי רח צו עד

 דם
 דע וצחרית לבנ

 דפ חשלג עזר מסוקי אנה צטחם
 דצ יב עח חנורל

 דק להרמו סנזח סחא עט בפיגצכ
 דר נח בצלוח ע׳

 דש עכואצמח גרסיה חפלז בקנט
 דח צניו ברע לח

 דא רפנ כחה בשלס לעוג חקע מיז
 דב ח רצע נליחו

 דג בא השרקצפעס כמלךיטחזוה
 הו זח טי כל מנ סע פצ קר שח

 חז טכ מס פק שאג
 הח ככפר אחי מעקה גוטלס צשנ

 הט מפש גז כסקא
 הי סר גח מצא וכעשדטכקבזלפח

 חכ פא זמק גטסש
 הל קדכץ גיפ בטעאחס חזכשומר

 חמשזס אטפ גכק
 הנ איקיסבכרזעגלש חפ דמח נון

 הס גמא כש טק זפ

 הע
 חפ זק טש כא מג ס

 הצ עח מדפח שלג עזר מסו קיאכ
 הק כג פע אס זש מ

 הר מוש כזה סחאעטגפיגצכדקל
 הש סט גקמז אפכ

 חחפלז בקכט דשעכו אצמח גיסי
 הא קס כז גש פמט

 חב שצסל טוג חקעמיזד ארפכ כח
 חג א שק פסמ כנח

 חד גבאחשרק צפעס כמלך יטחזו

 וז חע יכלמכסעפצקרשחא בג דת
 וח יל כעצרח בד

 ונו לסצש בחח ככפר ארזי מעקחג
 וי כצח דחל ערב

 וכ עש דט כקגזלפחחיסרגחמצא
 ול צבח כרדי עח

 ומ רהלק דק גיפ בטעאחס חזכש
 וכ חחע ביצר לר

 וס בכר זע גלשחפדמחעץחכאיק
 וע ד כבלחי רחצ

 ופ
 וצ חריח לבכדע

 וק יאנה צטח מדפח שלגעזרכבס
 ור לד ציבע חחכ

 וש מח סחאעטבפיגצכד קלה רמ
 וח עיד רכח בצל

 וא צמח גרסיה חפלז בקנט דשעכ
 וב רעל חדח צני

 הר״א
 אש קפס מכט זחג

 אחשרקצפעס נמלך יטחז והדגב
 בג דה וזחטיכלמ נסעפ צקרש חא

 בד וחיל כעצרח
 בה חככפראדזי מעקח גוטלס צש

 בו יכצח דח לער
 בז לפח חיס רגח מצא וכעש דטכק

 בח כר דיע חולצ
 גט עא חסחזכש ומר חלק דק גיפ

 גי צד לר וכח חע
 גכ רז ע גלש חפ דמ חטץח כאיקיס

 גל חי רח צו עד כ

 במ
 גכ דע וצח ריחל

 גס וקיא נחצע חמדפחשלגעזרכ
 גע חחנור לרצי

 גפ יג צכדקלח רמו שכזה סחא עע
 בצ לוח עי דר כח

 גק כטדשעכו אצ מחגרסיהחפלז
 גר על חדח צכיו

 גש צסלעוגחקע מיזדארפככחה
 גה רצ ע כ ל י ח ו ד

 גא חש רק צפעס כמלך יטחז והדג
 גד הו זח טי כלמכסעפצקרשח אג

 גה זט כמ ספ קש א
 גו טלסצ שגחחכ כפראדזימעקח

 גז כס קא ה ט מפש
 גח מצא וכעשדטכקג זלפח היסר

 גט סשח כפא זמק
 גי פגעע אחס חזכשומר חלק דכץ

 גכ קהמ שזס אעפ
 גל שחפ דמח עצהנאיקוס גכר זע

 גמ אכשטק זפ חס

 גס הפז קט שכאמ
 גע זר כג סו קיאכהצטחמדפחשל

 גפ טאס זשמ חקכ
 גצ כד קל הר מושכזחסחאעטנפי

 גק מז אפ כה שס ט
 גר סיח חפלז גקכטדשעכו אצמח

 גש פמ טח אק סכ ז
 גמ קע מי זדארפכ כחח בשצס לטו

 גא שק פסמ כט זה
 גב אחשרק צפעס כמלך יטחז והד

 דה ח חע יכ למנס עפצק רשחאבג
 דו חי לכ עצ רח ב

 ח ימעקח גוטלס צש בהחככפר א
 דח לערב וינצת

 דט כקב זלפת היסר גח מצא וכעש
 די עתו לצב חכר

 דכ צגיפ בעע אחסחזכשימר הלק
 דל רוכת חע ביצ

 דמ מעצהנאיקוסבכרזעגלשחפ



 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה *״י מגרמיזא
 טפ ג כר! המש זסא כח שסטגק מז אפ כל חד חל ערנוי

 טצ ה כאיקוס בכרז עגלשחפדמח כו אצמח גרקיח חפלז בקכטד שע כק נזלפח היקר גחמצאו כעשדט
ג שפמטה אקס כר דיעחולצבח  טקזפה סג מא כש מ

 כח הבשצס לטיגח קעמיזד ארפכ כש ומרהלק דכץגי פנטע אחסחז
 טף כט זח גא שק פס מ כח חעגיצדלרו

 כ׳ טחז והדגבא חשרקצפעס כמל כא יקוקבכרזעגלשחפדמחטצח
 טש כא מג סח פזק כבלחירחצועד

̂וזחטיכ  טח מדפח שלג עזר כבסוקי אכהצ למ כסעפצקרשחא בג דה.
 טא סז שמח קכג פ לכ עצרח בדוחי

 טב פיגץכדקל הרמושכזח סחאע לס צש בחח ככפר אדזי מעקח גוט
 עג קמז אפכה שס לע רב ויכצח דח כד עו צחריחלנ

 טד שעכו אצמח גרסיה חפלז גקכ לפ חהיסר גח מצא וכעשדטכקבז כח צעחמדפ חשלג עזרכב סוקיא
 טה א קסכ זג שפמ לצ בח כרד׳ מחו כו רלדציבעחח

 טו ג חקע מיזד ארפככחח נשלסל לק דק גיפ בטע אחסחזכשו מרה כז חסח אעטבפי גצכדקל חרמוש
 עז ה גא שקפ סמכ לר וכח חע ביצר כח בצלו חעידר

 טח ז והדגבאחשרק צפעסכמלןי לש חףדמחטצה כאיקוסנכר זעג כע דשעכו אצמח גרסיחחפ לזבק
 לח יר חצו עד כג ני וברעלחדחצ

 יכ למנסעפצ קרשח אגגדחו זחט נכ חחגש לסלעו גחקעמ יזדארפ
 יל כעצרח גדוח לא כל יחודנחרצע

 ימ עקח גוטלס צשבחחככפראדז כמ לן יעחזוחדג גאחשרקלפעס
 ינ צח דחל ערבו לב כד עו צחריח

 יס רג חמצא וכעשד טנקגזלפחח לג עזרכגסו קיא נהצעח מדפחש סע פצקרשח אבגדהו זחטיכלמנ
 יע חול צגח כרד לד צינעחחכור ספ קשאגהזטכמ

 יפ בעע אחס חזכש ומרהלק דכצג לה רמו שכזחסח אעטבפיג צכדק סצ שגהחככ פראדזי מעקח גועל
 יצר לרוכח חעב לו חעידרכח בצ סק אחטמפשגזכ

 יק וס בכרזעגל שחפ דמה טצ הכא לז בקכט דשעכ ואצמח גרסיהחפ סר גחמצאו כעשדטכק בזלפ חהי
 ירח צו עד כבלח לח דח צכיוברע סש הכפאזמקגט

 לט וגחקע מיז דארפככח חבשלס סח זכשו מרחלק דכצגיפ בטעאח
 לי חודבח רצעכ סא טפגכקהמשז

 לכ יעחז והדגבא חשרק צפעסכע סב כרזעגל שחפר מחטצח כאיקו
 יחל בכד עוצחר סג מאכשעקזפח

 יא כח צטח מדפח שלג עזר כבסוק מכ סעפצקרשח אב גדחוזח עיכל
 יב עח חכור לדל מס פק שאגחזטכ סף

 יג צכד קלה רמו שכזח סחא עטגפ מע קח גוטל סצשגהחככ פראדזי
 יד רנח בצ לו חע מפ שגזכסקאחט סח פזקעשכאמג

 יה חפלז בקכט דשעכו אצמח גרס מצ א וכעשד טכקבזלפ חחיסרגח סו קיא כחצטח מדפחשלג עזרכב
 יו נר על חדח צכ מק גטסשהכפאז סז שמה קכגפטא

 יז ד ארפככחה בשלס לטוג חקעמ מר הלק דק גיפנטע אחסחז נשו סח א עטנפיגצכד קלחרמ ושנזח
 יחוד בחר לעכל מש זסאטפגכקח סט גקמזאפכחש

 יט חז והדג נא חשרק צפעס כמלן מח טצהכאיק וסגכ רזעגל שחפר סי חחפלז בקכעדש עכוא צמחגר
 מא כשטקזפחסג סכ זגשפמטחאק

 כל מכ סע פצ קר שח אנגדהוזחטי סל עוגחק עמיזדא רפככחהנ שצ
2 סמ כטזהגאשקפ D כמ ספק שאג הזט 

 ככ פרא דזימעקח גיטלס לשב הח סכ מלכיטחז והדג נאמשרק צפע
 כס קאחטמפשגז מג סהפזקטשכא

 כע שד טכקב זלפח היסר גח מצאו מד פחשלג עזרכב סוקיא כחצטח עפצקרשח אבגדח חחטי כל מנס
 כפ א זמק גטס שה מה קכגפטאסזש עצ רחבדוחילכ

 כצ גיפ בטעאחס חזכש ומרה לקד מו שכזחסח אעט בפיגצ כדקלהר עק חגוטלקל שבהחככ פרא דזימ
 כק ה משזס אט פג מז אפכהשסעגק ער בויכצחדחל

 כרז עגלשחפדמחנון הנאיק וסב מח גרסי החפלז בקכטדשעכואצ עש דטכקנזלפת חיסרגחמצאו כ
 כשטק זפה סגמא מט האקסכזגשפ עח ולצבחכרדי

 מי זדארפכ כחהנשלס לטוג חקע עא חסחזכשומרח לקד כצגי פבט
 מכ טזהגאשקפס עב יצדלרוכחח

 מל כיטחזוהדג בא משרק צפעסכ עג לשחפדמח טצהכאיק יסב כרז
 כא מגס הפזק טש עד כגלחירחצו

 כב סוקיא כה צטמ מדפח שלגעזר נס עפצקרשח אגגדהוזחטי כל מ
 כג פט אסז שמחק כע צרח בד וחיל

 כד קל הרמוש כחז סחא עעב פיק כפ ראדזימעקח גוטלסצשב הח כ עו צחרימלנכד
 עז



 הר־א 6״ על 0׳ חנייה vt מגרממא יו
 שי

 שכ א מגס הפזקנו
 של געזר כבסיקי אכהצטח מדפח

 שמ ה קכג פמאסז
 שכ זחסחאעטנפיג צכדקלה רמו

 שס טג קמז אפ כה
 שע כו אצמחגרסיח חפלז בקכטד

 שפ מט^הא קס כזג
 שצ סלטגוחקעמיזר ארפכ כחחב

 שק פס מכט זח גא
 שר קצפעס כמלךטחז והדג באח

 חא בגדחחחטיכלמכסעפצקרש
 חב רוח יל כעצר

 חג וטלס צשבהח ככפראחימעק
 חד חל ערב ויכצ

 חח יסר גחמצא וכעשד טכקב זלפ
 חו לצב חכרדיע

 חז כש ומרחלקדכצגיפ בטע אחס
 חח ע ביצר לרוכ

 חע צח כאיק וסבכרזעגל שדפחמ
 הי רח צו עד כבל

 תכ
 חל ב כרעו צחרי

 חמ ר פחשלגעזרכבסוקי אנה צט
 חכ ור לרצי בעח

 חס ח אעעבפיצגצכדקלח רמו שמ
 חע ידר נח נצלו

 חפ לז נקנע דש עכואצמחגרסיה
 חצ ני ונרע לחד

 חקע מיזר ארפככחח בשצס|לטוג
 חר צע כלימוד נ

 חש רק צפעס נמלן יטחזוחדגנא

 הרי כ״א שערים אלפא ניחוח
 אחרוח :

 הפוך אוחיוח אל״ף אפ״ל לפ״א
 לא׳׳פ פאל פלא : בית נחי
 יבח יחב חני מינ : גימל גילם
 גמיל גמלי גלים גלמי יגמל ילגם
 ימלג ימגל יגלמ ׳למג וכוי וכן דלח
 וכן הא וכל האוחיוח. המילואים
 והצירופים ידועים. וקצרחי במכחב

 עד תו ות

 איז אצז איק
 נכף נפף בכר
 גלו גען גלש
 דמם דסם דמח
 הכן הנך הכן
 וסח למח וסם
 זעש זלש יען

 חפר חכר חפ0
 טצק טיק נולז

 קש אגהזטכמספ
 קח גוטל סצשנה חככפראחימע

 קא חטמפשגזכס
 קנ זלפח חיסר גחמצאו כעשדטכ

 קג ט סשח כפא זמ
 קד כץ גיפבעע אחסחזכשומר חל

 קה מש זס אע פג כ
 קו סבכר זעגלש חפ דמחעצחכאי

 קז פח סגמא כשע

 קח
 קט שכאמ גסה פז

 קי אכה צטח מדפחשלגעזר בכסו
 קכ ג פט אס זשמה

 קל הרמוש כזחסחאעטבפיג צכד
 קמ זאפכח שס טג

 קכ ט דש עכו אצמחגרסיהחפלזב
 קס כ זג שפמטהא

 קע מיזד ארפנכחה גשלס לטוגח
 קפ ס מכט זחג אש

 קצ פעסכמלךטחז והדג בא משר

 רש חאבגדהוזחעיכלמכסעפצק
 רח בדוחיל כעצ

 רא דזימעקחגוטלסצשבחחככפ
 רב ויכצח דחלע

 רג ח מצא וכעשדעכקבזלפח חיס
 רד יעח ולצ בחכ

 רח לק דכצ גיפבעעאחס חזכשומ
 רו כחח עבי צלל

 רז עגלש חפ דמחעצחנאיקיס נכ
 רח צו עד נבלחי

 רט
 רי ח לב נדע וצח

 רכ נסוקי אנחצטחמדפח שלגעז
 רל ד צינע חחנו

 רמ וש נמחסחאעענ פיגצכד קלה
 רנ ח נצלוח עיר

 רס יח חפלז נקכטדשעכו אצמחג
 רע ל חדח צניונ

 רפ כ כחחנשלס לטוגחקעמיזדא
 רצ ע כליחוד כח

 רק צפעס כמלך יטחזוחדגנאחש

 שח אבגדהחחטיכלמכסעפצקר
 שא גה זט כמספק

 שב חחככפר אחי מעקחיגוטל סצ
 שג ז כסק אהט מפ

 שד ט כקב זלפח היסרגחמצאוכע
 שח כפאז מקגטס

 שו מר הלקדכצגיפבטע אחס חזכ
 שז סא טפג כקחמ

 שח פ דמח טצה כאין וסבכרזעגל
 שטק זפח סגמאכ

 עז רכנסוקי אכ חצטחמדפחשלג
 עח חכור לדציב

 עט כפיגצכדקלחרמו שכזח סח א
 עי דרכחבצלוח

 עכ ואצמח גרסיהח פלז בקכטדש
 על חדחצכיובר

 ע מ יזדארפככ חהבשצ סלטו גחק
 עכ ליחוד3חרצ

 טס כמלכיטחזוה דגבא חשרק צפ

 פלקרשח אבגדהו זחטי כלמכ סע
 פק שא גהזטכמס

 פר אדזימעקח גוטלסלשב חחככ
 פש גזכסקא הטמ

 פח חיסרגח מלא וכעשד עכקבזל
 פא זמק גטסשחכ

 פב טעא חסחזכש ומרחלק דכצגי
 פג כקהמשזסאט

 פד מחטצחכאיקו סבכרזע גלשח
 פח סגמאכשטקז

 פו
 פז קטשכא מגסה

 פח שלגעזרכנ סוקיא כהצטחמד
 פט אסזשמחקכג

 פי גצכדקל הממש כזחסחאעטנ
 פכ חשסטגקמזא

 פל זנקכעדשעכוא צמחג רסיחח
 פמ טהאקסםגש

 פכ כחחבשלס לעוגחקע מיזדאר
 פס מכטזחגא שק

 פע סנמלכי טחזוחדגבא חשרק צ

 צק רשחאב גדחחחטי כל מכסעפ
 צרח בדוחילכע

 צש בהחכנפר אדזימעקח גוטלס
 צח דחלערבויכ

 צא וכעשדט כקבזלפח חיסרגח מ
 צב חכרדיעחול

 צג יפנטעאחסח זנשומרה לק דכ
 צד לרונתחעבי

 צח כאיקוסבכר זעגל שחפר מחט
 צו עדנבלחירח

 צז
 צח ריחלבנדעו

 צע חמדפחשלגעזר כנסוקיא נה
 צי בעחחכו רלד

 צכ דקלהרמו שכזמסחא עטבפיג
 צל ומעידרכחנ

 צמ חגרסי חחפלזנקכטדש עכוא
 צכ יוברעלחדח

 לס לעוגחק עמיזדא רפככחהבש
 צע כליחודבחר

 צפ עסכמ לכיטחז והדגבא משרק
 קר שח אבגדהו זחטי כלמכסעפצ



cc 
cq cc 
cu cq cc 
ca ca aq ic 
cc cd aa iq JC 
cd cc ad 1a Jq ac 
cq cd ac id JU aq ac 
ca 1.9 ac! u. Jd aa aq .c 
ca ca 129 id JC aa da <q cc 
cd cct aa 19 J<! ac ad .a cq qc 
cl cd 1a J1 ad ac .a ca qq ac 
ca cc ad id 1a aq ac! x cd qa aq cc 

ta ac id Jd aa aq <d cc qd aa cq dc 
etc 
cc cq aa ic Jd ad aa .q cd qc ad ca dq 
dq ac 
C4 cc aq 1a JC ad ad .a cq qd ac cd da 
da aq qc 
ca c< ac iq ja ac ad .a ca cq ad cc dd 
ad aa qq dc 
ca ca a. ic jq aa ac .d ca qa aq cd dc 
ac ad qa dq cc 
CJ ca aa u JC aq aa <c cd qa aa cq dd 
dd ac qd da cq dc 
ei u aa 1a J< ac aq .a cc qd aa cad i 
aq ad qc dd ca dq ac 
ca ci aj 1a Jd a. ac <q ca qc ad ca da 
da aq qd dc cd da aq qc 
cc ca ai u ja aa a* .c cq qa ac edda 

qd ca 
qc cd ca 
qd cc cd ca 
qq cd cc cd aa 
qa cq cd cc ad 1a 
qa ca cq cd ac id Ja 
qd ca ca cq ad ic Jd aa 
qc cd ca ca a i id JC ad aa 
qa cc cd cd aa iq Jd ac aa 4a 
qq CQ ci cd ad 1a J1 ad ac .d ca 
ql cq CQ cc ad id Ja aq ad .c cd qa 
q* cc cq CQ ac id Jd aa aq <d cc qd aa 
ca 
qa c< cc cq aa ic Jd aa aa <q cd qc ad 
cd da 
qa ca c. cc aq 1a JC ad aa .a cq qd ac 
cc da aa 
qj ca ca c< ac iq J« ac ad 4a ca qq ad 
cd dc ad aa 
qi CJ ca ca a4 ic jq aa ac «d ca qa ai 
ci dd ac aa qa 
qa ci CJ ca aa u JC aq aa «c cd qa aa 
cb di ad ac qa da 
qc ca ct CJ aa 1a J4 ac aq .Q cc qd aa 
ca db aq ad qc dd ca 
qc CL ca ci aj 1a Ja a. a l 4q ca qc ad 
cd da aa aq qd dc cd da 
qc cc cc ca ai u JU aa a! 4C cq qa ac 

 דת הו ח זח חע ט• יכ כל לע מכ כס סע עפ
 פצ צק קר רש שת תא אב בג

 דו הז וח זע חי עכ יל כמ לנ מס כע ספ עצ
 פק צר קש רת שא תב אג

 ח חח וע זי חכ על ימ ככ לס מע כפ סצ עק
 פר לש קח רא שב חג

 דח הע וי זכ חל עמ יכ כס לע מפ כצ סק ער
 פש צת קא רב שג

 דע הי וכ זל חמ עכ יס כע לפ מצ כק סר עש
 פת צא קב רג

 די הכ ול זמ חכ עס יע כפ לצ מק כר סש עת
 פא צב קג

 דכ הל ומ זכ חס עע יפ ק לק מר נש סת עא
 פב צג

 דל חמ ונ זס חע עפ יצ כק לר מש נח סא עב
 פג

 דמ חנ וס זע חפ עצ יק כר לש מח נא סב עג
 דנ חס וע זפ חל עק יר כש לח מא נג סג

 דס חע ופ זצ חק ער יש כח לא מב נג
 דע חפ וצ זק חר עש יח כא לב מג

 דפ הצ וק זר חש עח יא כב לג
 דצ הק ור זש חח עא יב כג

 דק הר וש זח חא עב יג
 דר הש וח זא חב עג

 דש הח וא זב חג
 דח הא ו3 זג

 דא הב וג
 דב חג

 דג

 בג גד דה חו ת זח חע עי יכ כל למ ענ נס
 סע עפ פצ צק קר רש שח חא

 בד נח לו חז וח זע חי עכ יל כמ לנ מס נע
 ספ עצ פק צר קש רח שא

 בה גו ח הח וע זי חכ על ימ כנ לס מע נפ
 סצ עק פר צש קח רא

 בו גז דח חע וי זכ חל עמ יכ כח לע מפ נצ
 סק ער פש צח קא

 בז גח רע חי וכ זל חמ עכ יס כע לפ מצ כק
 סר עש פח צא

 בח גע די חכ ול זמ חכ עס יע כפ לצ מק כר
 סש עח פא

 בע גי דכ חל וע זכ חס עע יפכצ לק מרכש
 סח עא

 בי גכ דל חמ וכ זס חע עפ יצ כק לר מש נח
 סא

 בכ גל דמ הכ וס זע חפ עצ יק כר כש מח נא
 בל גמ דכ חס וע זפ חצ עק יר כש לח מא

 במ גן דס הע ופ זץ חק ער יש כח לא
 בן גס דע הפ וצ זק חר עש יח כא

 גס גע דפ הצ לק ;ר חש עת יא
 בע גפ דצ הק ור זש חח עא

 בפ גצ דק הר וש זת חא
 בצ גק דר הש ות זא

 בק גר דש חת וא
 בר גש דת הא

 בש גת דא
 בת גא

 בא

U L - M 



ו טגרמיזא יח  ההיא 6י׳ על ס׳ יצירה י
1(2 
IC J12 
ic 1u aa 
LC JC ac aa 
iq JC a : ac «a 
1a jq ac ac .c ca 
1a JU aq ac tc cc qa 
LC Jd aa aq s cc qc aa 
id JC ad aa t q cc qc ac ca 
iq id ac ad .a cq qc ac cc da 
1a jq ad ac .a ca qq ac cc dc aa 
1a Ja aq ad .c cd qa aq cc dc ac aa 
id ja aa aq .d cc qd aa cq dc ac ac qa 
da 
ic Jd aa aa <q cd qc aa ca dq ac ac qc 
dc ca 
1a JC ad aa .a cq qd ac ca da aq ac qc 
dc cc da 
iq ja ac ad «a ca qq ad cc da aa.aq qc 
dc cc dc aa 
ic jq aa ac .d ca qa aq cd dc ad aa qq 
dq cc dc ac qa 
u JC aq aa .c cd qa aa cq dd ac ad qa 
da cq dc ac qc ca 
1a u ac aq .a cc qd aa ca dq ad ac qd 
dd ca dq ac qc cc ca 
1a ja a. ac .q ca qc ad ca da aq ad qc 
dc cd da aq qc cc cc ca 
u ia aa a. .c cq qa ac cd da aa aq qd 

Ql 
ai cu 
aa ai j 
ac aa 41 cj 
ac ac .a a qj 
41c ac <c ca qi aj 
aq ac «c cc qa 01 CJ 
gu aq .c cc qc aa ci d j 
ad aa «q cc qc ac ca d i a) 
ac aa .a cq qc ac cc da ai aj q4 ac id ca qq ac cc dc aa ai qj 
aq ad 1C qd qa aq cc dc ac aa qi cfj 
aaaq d cc qd aa cq dcac ac qa di CJ 

aa aa .q cd qc ad ca dq ac ac qc da ci 
01 UJ 
ad aa «a cq qd ac cd da aq ac qc dc ca 
da a i qj 
acad .aca qq ad cc dd aa aq qc dc cc 
dc aa qi CJ 
aa ac .d ca qa aq cd dc ad aa qq dc cc 
dc ac qa ci CJ 
aq aa «c cc} qa aa cq dd ac ad qa dq cc 
dc ac qc ca ci u 
ac aq .a cc qd aa cadq ad ac qd dacq 

-aq ac qc cc ca ci UJ 
a. ac «q ca qc ad ca da aq ad qc da cu 

- da -aq qc cc cc ca ai u 
4ft ft. !6 cqqa ac (dda «a tff ffldfc 49 

 הו וז זח חע טי יכ כל למ מכ כס קע עפ פצ
 לק קל לש שת חא אב בג גד

 חז וח זע חי עכ יל כמ לכ מסכע שפ עצ פק
 צר קש רח שא חב אג בד

 הח וט זי חכ על ימ ככ לס מע כפ סצ עק פר
 לש קח רא שב חג אד

 חט וי זכ חל טמ יכ כס לע מפ כצ סק ער פש
 צח קא רב שג חד

 הי וכ זלחמ טניס כעלפ מצ כק סר עש פח
 צא קב רג שד

 חכ ול זמ חכ טס יע כפ לצ מק נר סש עח פא
 צב קג רד

 חל ומ זנ חס עע יפ כצ לק מר נש סח עא פב
 צג קד

 חמ וכ זס חע עפ יצ כק לר מש נח סא עב פג
 צד

 חנ וס זע חפ טצ יק כר לש מח נא סב עג פר
 הס וע זפ חצ עק יר כש לח מא נב סג עד

 הע ופ זצ חק טל יש כח לא מב נג סד
 הפ וצ זק חל טש יח כא לב מג נד

 הצ וק זר חש טח יא כב לג מד
 הק ור זש חח טא יב כג לד

 הר וש זח חא טב יג כד
T חש וח זא חב טג 

 הח וא זב חג טד
 חא וב זג חד

 חב וג זד
 חג וד

 חד

 זח חע עי יכ כל למ מנ נס סע עפ פצ צק קר
 רש שח חא אב בג גד דח חו

 זט חי טכ יל כמ לכ מס נע ספ עצ פק לל קש
 לח שא חג אג בד גה דו

 זי חכ טל ימ כנ לס מע נפ סצ עק פל לש קח
 רא שב חג אד בה גו

 זכ חל טמ ינ כס לע מפ נצ סק ער פש צח קא
 רב שג חד אח בו

 זל חמ ענ יס כע לפ מצ נק סל עש פח צא קב
 לג שד חח או

 זמ חנ טס יע כפלצ מקנל סש עח פא צנ קג
 רד שח תו

 זנ חס טע יפ כצ לק מר נש סח עא פנ צג קד
 רה שו

 זס חע עפ יצ כק לר מש נח סא ענ פג צד קה
 רו

 זע חפ טצ יק כר לש מח נא סנ עג פד צה קו
 זפ חצ טקיר כש לח מא נב סג עד פה צו
 זצ חק טר יש כח לא מנ נג סד עח פו

 זק חר טש יח כא לב מג נד סח עו
 זל חש טח יא כב לג מד נה סו

 זש חס עא יג כג לד מח נו
 זח חא טב יג כד לה מו

 זא חב טג יד כה לו
 זג חג טד יה בו

 זג חד טה יו
 זד סח טו

 זח חו



 הר״א פי׳ על ס׳ הנידה ם״י מגרמיזא
.a 
.a ca 
.J ca qa 
. c j qa aa 1 
 CL qj aa ca ג<<
tc ca qi «j ca da 
.c c t qa at CJ da aa 

tc cc qc aa ci dJ aa aa 
t q cc qc ac ca dt aj aa qa 
.a cq qc ac cc da at aj qa da 
td ca qq ac cc dc aa ai qj da ca 
.c cd qa aq cc dc ac aa qc di ca da 
.d cc qd aa cq dc ac ac qa di CJ da aa 
qa 
.q cd qc ad ca dq ac ac qc da a dJ aa 
qa ca 

01 aj.a cq qd ac cd da aq ac qc dc ca 
qi ca ca 
.a ca qq ad cc dd aa aq qc dc cc da UL 
qi CJ ca ca 
.d ca qa aq cd dc ad aa qq dc cc dc aa 
qa ci CJ ca aa 
.c cd qa aa cq dd ac ad qa dq cc dc ac 
1aqc ca CL CJ aa 
,a cc qd aa ca dq ad ac qd da cq dc ac 
1a jaqc cc ca CL aj 
«q ca qc ad ca da aq ad qc dd ca dq ac 
qc cc cc ca at u iq aa 
(c cq qa ac cd da aa aq qd dc cd da aq 

q« ac 
qa a. cc 
qa aa ct dc 
qj aa ca di ac 
qi aj ca da a. ac 
qa at CJ da aa a. qc 
qc aa ci dJ aa aa q. dc 
qc ac ca d i OJ aa qa d« cc 
qc ac cc da at aj qa da c. dc 
qq ac cc dc aa at qj da ca d. ac 
qa aq cc dc ac aa qt dj ca da a< qc 
qd aacq dc ac acqa dt CJ da aa q« cc 
cc 
qc ad ca dq ac ac qc da ct dJ aa qa c. 
r. cc 
qd ac cd da aq acqc dc ca d i 01 qa ca 
ca c. ac 
qq adccdd aaaq qc dc cc da at qj ca 
ca ca a. ic 
qaaq cddcad aa qq dc cc dc aa qt cj 
CJ ca aa u JC 
qa aa cq dd ac ad qa dq cc ac ac qa ct 
ct u aa ta u ac 
qdaaca dq adac qd dacq dc ac qcca 
01 ta Ja a. acca ci 
qc ad ca da aq ad qc dd ca dq ac qfcc 
cc ca at u JU aa a. .c 
qa ated da tt*aq qd dcca da aq qc « 

 עי יכ כל למ מננס סע עפ פצ צק קר רש שח
 הא אב בג גד דה הו וז זח

 עכ יל כמ לנ מס כע ספ עצ פק צר קש רח שא
 חב אג בד גה דו הז וח

 טל ימ ככ לס מע כפ סצ עק פר צש קח רא שב
 חג אד בה גו דז חח

 עמ יכ כס לע מפ כצ סק ער פש צח קא רב שג
 חד אה בו גז דח

 עכ יס כע לפ מצ כק סר עש פח צא קב רג שד
 חה או בז גח

 עס יע כפ כצ מק כי סש עח פא צב קג רד שח
 חו אז בח

 עע יפ כצ לק מר כש סח עא פב צג קד רה שו
 חז אח

 עפיצ כק לר מש כח סא עב פג צד קח מ שז
 חח

 עצ יק כר לש מח כא סב עג פד צח קו רז שח
 עק יר כש לח מא כג סג עד פח צו קז רח

 ער יש כח לא מג כג סד עה פו צז קח
 עש יח כא לג מג כד סח עו פז צח

 מח יא כג לג מד כח סו עז פח
 עא יג כג לד מח כו סז עח

 טב יג כד לח מו כז סח
 טג יד כח לו מז כח

 עד יה כו לז מח
 עח יו מ לח

 עו יז כח
 נח יח

 עח

 כל למ מנ נס סע עפ פצ צק קר רש שח חא אג
 גג גד דח חו ח זח חע עי

 כמ לנ מס נע ספ עצ פק צר קשרחשא חג אג
 בד גה דו הז וח זע חי

 בנ לסמע נפסצ עקפר צש קחרא שב חג אד
 בה גו ח חח וע זי

 כס לע מפ נצ סק ער פש צח קא רב שג חד אח
 גו גז דח חע וי

 כע לפ מצ נק סי עש פמ צא קב רג שד חח או
 בז גח דע חי

י סש עמ פא צנ קג רד שח מו אז  כפ לצ מק נ
 נח גע די

 כצ לק מרנש סח עא פנ צג קדרה שו חז אח
 נע גי

 כק לר מש נח סא ענ פג צד קח רו שז חח אע
 ני

 כר לש מח נא סנ עג פד צח קו ח שח חע אי
 כש לח מא ננ סג עד פה צו קז רח שע חי

 כמ לא מנ נג סד עח פו צז קח רע שי
 כא לב מג נד סח עו פז צח קע רי

 כב לג מד נה סו עז פח צע קי
 כג לד מח נו סז עח פע צי

 כד לח מו נז סח עע פי
 כח לו מז נח סע עי

 כו לז מח נע קי
 כז לח מע ני

 כח לע מי
 כמ לי



 ז יי מגרממא יט
ca 
cq da 
cc dq aa 
c. dc aq aa 
ca d 4 ac aq qa 
ca da a. ac qq da 
a da aa a< qc dq ca 
a dJ aa aa q< dc cq da 
ca di ai aa qa d. cc dq aa 
cc da ai ai qa da c< dc aq qa 
cc dc aa ai qj da ca a. ac qq ca 
cc dc ac ca qi di ca da a* qc cq ca 
cq dc ac ac qa di u da aa q< cc cq ca 
aa 
ca dqacac qc da ci di aa qa c.cc cq 
aq 1a 
cd da aq ac qc dc ca di a i qa ca c. cc 
ac iq ja 
cc d d aa aq qc dc cc da ai qj ca ca u 
C4 ic jq aa 
cd dc aa aa qq dc cc dc aa qi CJ ca ca 
aa u ic aq aa 
cq dd ac ad qa dq cc dc ac qa ci CJ ca 
aa 1a i . ac aq <a 
ca dq ad ac qd da cq dc ac qc ca ci u 
ai 1a ja a. ac «q ca 
ca da aq ad qc d d ca dq ac qc cc ca ci 
ai u 1a aa a* <c cq qa 
cd da aa aq qd dc cd da aq qc cc cc ca 

ad 
ac ad 
aa ac qd 
aq aa qc dd 
ac aq qa dc cd 
a* ac qq da cc d d 
aa a. qc dq ca ac ud 
aa aa q< dc cq aa ac qd 
a i aa qa d. cc dq aa qc cd 
ai ai qa da c. dc aq qa cc cd 
aa ai qi da ca a. ac qq ca cc cd 
ac aa qi di ca aa a* qc cq ca cc ad 
or ac qa di ci da aa q. cc cq ca ac id 
i d 
ac ac qc da ci d i aa qa c. cc cq aa ic 
1c ad 
aq ac qc dc ca di aj qa ca c* cc aq 1a 
itt ac ad 
aa aq qc dc cc da a i q i ca ca c< ac iq 
ic jq aa ac . d 
ad aa qq dc cc dc aa qi CJ ca ca a. 
u ic aq aa «c cd 
ac ad qa dq cc dc ac qa ci CJ ca aa 
1ai.acaq .a cc qd 
ad ac qd da cq dc ac qc ca ci u aa 
ia ^ ac .q ca qc ad 
aq ad qcdd ca aq acqc cc ca ci ana 
j a a a a. .c cq qa ac cd 
aa aq qd dc cd da aq qc cc cc ca ai 1i 

r הר״א פי׳ על ס׳ 
 מכ כס סע עפ פצ צק קר רש שס חא אב בג גד

 דה חו n זח חע עי יכ כל
 מס כע ספ עצ פק צר קש רח שא חב אג בד גה

 דו הז וח זע חי עכ יל
 מע כפ סצ עק פר צש קח רא שב חג אד בה גו

 ח חח וע זי חכ על
 מפ כצ סק ער פש צח קא רב שג חד אח|בו גז

 דח הע וי זכ חל
 מצ כק סר עש פח צא קב רג שד חח או בז גח

 דע חי וכ זל
 מק כר סש עח פא צב קג רד שה חו אז בח גע

 די הכול
 מר כש סח עא פב צג קד רח שו חז אח בע גי

 דכ הל
 מש כח סא עב פג צד קח רו שז חח אע בי גכ

 דל
 מח כא סב עג פד צח קו ח שח חע אי בכ גל

 מא כג סג עד פה צו קז רח שע חי אכ בל
 מג כג סד עה פו צז קח רע שי מכ אל

 מג כד סה עו פז צח קע רי שכ חל
 מד כח סו עז פח צע קי רכ של

 מה כו סז עח פע צי קכ רל
 מו כז סח עע פי צכ קל

 וח כח סע עי פכ צל
 מח כע סי עכ פל

 מע כי סכ על
 מי ככ סל

 מכ נל
 מל

 סע עפ פצ צק קי יש שח חא אב גג גד דה
 הו וז זח חע עי יכ בל למ מנ

 ספ עצ פק צר קש רח שא חג אג גד גה דו
 הז וח זע חי עכ יל כמ לנ

 סצ עק פר צש קמ רא שב מג אד בה גו ח
 חח וע זי חכ על ימ כנ

 סק ער פש צח קא רג שג חד אח בו גז רח
 הע וי זכ חל עמ ינ

 סי עש פח צא קג רג שד חח או גז גח דע
 חי וכ זל חמ ענ

 סש עח פא צג קג רד שח חו אז גח גע די
 חכ ול זמ חנ

 סח עא פג צג קד רח שו מז אח גע ג׳ דכ
 הל ומ זנ

 סא עג פג צד קה רו שז חח אע גי גכ דלי
 המ ונ

 סב עג פד צח קו רז שח מע אי גכ גל דמ
 הנ

 סג עד פה צו קז רח שע חי אכ בל גמ דנ
 סד עה פו צז קח רע שי מכ אל במ גכ

 סח עו פז צח קע ר׳ שכ מל אמ בנ
 סו עז פח צע קי רכ של ממ אכ

 סז עח פע צי קכ רל שמ מכ
 סח עע פי צכ קל רמ שכ

 סע עי פכ צל קמ רכ
 סי עכ פל צמ קכ

 סכ על פמ צנ
 סל עע פכ

 סמ ענ



 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה פ״ו מגרממא
qa da 
qd da ca 
qc dd ca da 
qa dc cd da aa 
qq da cc d d aa qa 
qc dq ca dc ad qa ca 
q. dc cq da ac qd ca ca 
qa d. cc dq aa qc cd ca ca 
qa da c. dc aq qa cc cd ca aa 
qj da ca d« a : qqca cc cd aa 1a 
qi dJ ca aa a. qc cq ca cc cd 1a ja 
qa di u da aa q< cc cq ca ac id ja aa 
aa 
qc da ci dJ aa qa c. cc cq aa ic Jd aa 
aa <a 
qc dc ca d i 01 qa ca c. cc aq 1a JC ad 
ad .a ca 
qc dc cc da a i qj ca ca c< ac iq ja ac 
ac .d ca qa 
qq dc cc dc aa qi CJ ca ca a< ic jq aa 
aa <c cd qa aa 
qa dq cc dc ac qa ci CJ ca aa u JC aq 
aq .a cc qd aa ca 
qd da cq ac ac qc ca ci CJ aa 1a J. ac 
ac .q ca qc ad ca da 
qc dd ca dq ac qc cc ca ci a; 1a ja a. 
aa a. .c cq qa ac cd da aa 
qd dc cd da aq qc cc cc ca ai u JU 

cd 
cq dd 
ca dq ad 
ca da aq qd 
cd da aa qq cd 
cc dd aa qa cq cd 
ca ac ad qa ca cq cd 
cq da ac qd ca ca cq ad 
cc dq aa qc cd ca ca aq id 
c< dc aq qa cc cd ca aa iq Jd 
ca d* ac qq ca cl cd aa 1ajq ad 
ca da a. qc cq ca cc ad 1a ja aq ad 
u da aa q. cc cq ca ac id ja aa aq *d 
cd 
ci d i ca qci c. cc cq aa ic Jd aa aa «q 
cq qd 
ca d i aj qa ca c< cc aq 1a JC ad aa <a 
ca qq ad 
cc da ai qj ca ca u ac iq ja ac ad .a 
ca qa aq cd 
cc dc aa qi CJ ca ca a. ic jq aa etc .d 
cd qa aa cq dd 
cc dc ac qa ci CJ ca aa u JC aq aa <c 
cc qd aa ca dq ad 
cq dc ac qc ca ci u aa 1a J, ac aq .a 
ca qc ad ca da aq ad 
ca dq ac qc cc ca ci CJ 1a ja a* ac .q 
cq qa ac cd da aa aq qd 
cd da aq qc cc cc ca ai u JU aa a. .c 

 פצ צק קר רש שח חא אב בג גד דה חו ח זח
 חע ט׳ יכ כל למ מנ נס סע

 פק צר קש רח שא חב אג בד גח דו הז וח
 זע חי עכ יל כמ לכ מס כע

 פר צש קח רא שב חג אד בה גו דז הח וע זי
 חכ על ימ כנ לס מע

 פש צח קא רב שג חד אח בו גז דח חע ר
 זכ חל עמ ינ כסלע

 פח צא קב רג שד חח או בז גח דע חי וכזל
 חמ עב יס כע

 פא צב קג רד שה חו אז בח גע די חכ ולזמ
 חנ עס יע

 פב צג קד רח שו חז אח בע גי דכ הל ומזנ
 חס עע

 פג צר קח רו שז חח אע בי גכ דל חמ וכ זס
 חע

 פד צח קו רז שח חע אי בכ גל דמ חכ וס זע
 פה צו קז רח שע חי אכ בל גמ דכ חס וע

 פו צז קח רע שי חכ אל במ גכ דס הע
 פז צח קע רי שכ חל אמ בכ גס דע

 פח לע קי רכ של חמ אכ בס גע
 פע צי קכ רל שמ חכ אס בע

 פי צכ קל רמ שכ חס אע
 פכ צל קמ רכ שס חע

 פל צמ קכ רס שע
 פמ צכ קס רע

 פנ צס קע
 פס צע

 פע

 קר רש שח חא אב בג גד דה הו וז זח חע
 טי יכ בל למ מכ כס סע עפ פצ

 קש רח שא חב אג בד גח דו הז וח זע חי
 עכ יל כמ לנ מס נע ספ עצ

 קח רא שב חג אר בה גו ח הח וע זי חכ
 טל ימ כנ לס מפ כפ סצ

 קא רב שג חר אה בו גז רח סט וי זכ חל
 טמ יכ כס לע מפ נצ

 קב רג שד חה או בז גח דט חי וכ זלחמ טנ
 יס כע לפ מצ

 קג רד שח חו אז בח גט די חכ ול זמ חנ טס
 יע כפ לצ

 קד רח שו חז אח בע גי דכ הל ומ זנ חס עע
 יפ כצ

 קה מ שז חח אע בי גכ דל חמ ונ זס חע עפ
 יצ

 קו רז שח חע אי בכ גל דמ הנ יס זע חפ עצ
 קז רח שע חי אכ בל גמ דכ הס וע זפ חצ

 קח רע שי חכ אל במ גן דס הע ופ זצ
 קע רי שכ חל אמ בכ גס דע הפ וצ

 קי רכ של חמ אכ בס גע דפ הצ
 קכ רל שמ חכ אס בעגפ דצ

 קל רמ שכ חס אע בפ גצ
 קמ רכ שס סע אפ בצ

 קכ רס שע חפ אצ
 קס רע שפ חצ

 קע רפ שצ
 קפ רצ

 קצ



 הר״א מי, על ס׳ יצירה *״י מגרמיזא כ

uc qd 
ad qc cd 
uq qd cc ca י 
aa qq cd cc ca 
ua qa eg cd cc aa 
ad qa ca cq cd ac if l 
ac qd ca ca cq ad ic Jd 
aa qc cd ca ca aq id ic aa 
uq qa cl cd ca ca iq id ac aa 
cc qq CQ cl cd ca 1a iq ad cic *d 
a. qc cq ca cc ad 1a ia aq ad <c cd 
aa q. cc Cq ca ac id ia aa aq .d cc qd 
aa 
ua qa c t cc cq aa ic Jd aa aa .q cd qc 
ac cd 
ui qa ca c. cc aq ia ic ad aa .a cq qd 
ad cc d d 
ui qi ca ca c< ac iq ia ac ad <a ca qq 
aq cd dc ad 
aa qi CJ ca ca a. ic iq aa ac <d caqa 
aa cq dd ac aa 
uc qa ci ci ca aa u JC aq aa .c cd qa 
aa ca dq ad ac qa 
uc qc ca ci CJ aa ia J. ac aq .a cc qd 
ad ca da aq ad qc da 
uc qc cc ca ci CJ ia ja a. ac <q ca qc 
ac cd da aa aq qd dc cd 
uq qc cc cc ca ai u ja aa a. <c cq qa 

 שה חא אב בג גד דה הו וז זח חט טי יככל
 למ מכ כס סע עפ פצ לק קר

 שא חב אג נד גה דו הז וח זט חי טכ יל כמ
 לכ מס כע ספ עצ פק צר

 שב חג אד בה גו דז הח וט זי חכ על ימככ
 לס מע כפ סל עק פר

 שג מד אח בו גז דח הע וי זכ חל עמ יכ כס
 לע מפ כצ סק ער

 שד מח או בז גח דט חי וכ זל חמ עכ יס כע
 לפ מצ כק סר

 שח מו אז בח גט די חכ ול זמ חכ טס יע כפ
 לצ מק כר

 שו מז אח בע גי דכ הל ומ זכ חס עע יפ״כצ
 לק מר

 שז מח אע בי גכ דל המ וכ זס חע טפ יצ כק
 לר

 שח חע אי בכ גל דמ חכ וס זע חפ עצ יק כר
 שע חי אכ בל גמ דכ הס וע זפ חצ טק יר

 שי חכ אל במ גן דס הע ופ זצ חק ער
 שכ חל אמ בכ גס דע הפ וצ זק חר

 של חמ אכ נס גע דפ הצ וק זר
 שמ חכ אס נע גפ דצ הק ור

 בכ חס אע נפ גצ דק הר
 שס חע אפ נצ גק דר

 שע חפ אצ נק גל
 שפ חצ אק נר

 שצ חק אר
 שק חר

 שר

 אלו אלפי ניחוח אינן מספר רזיאל אלא מספר אחר

 ״ד וכוי שיהא נ׳ עם כל חאוחיוח עד סוף כל
 אלפא ניחא. ואח״כ גיא ג״נ ג״ד וכר עד סוף
 וכן חעשח לכל האוחיוח של חאלפא ניחא תת
 מש מר מק וכו׳ עד סוף אלפא ניחא ח׳ עם
 כל אוח וכן יעשה לכל חאוחיוח ש״ח ש״ש ש״ר
 שיק. וכן עד סוף ש׳ עם כל אוח וכן יעשה
ב ב א א ב א א ^ ב ב א  לכל חאוחיוח. א

 י \
 ננ״א נא״ב. אח״כ יכחוב אנגג. גגאנ גגנא
 נאגג גאגנ גנאג גנגא אגבג נגגא נגאג .
 אנדד דראנ דדנא נאדר וכן יעשה מכל אוח
 נכל פעם א״נ עם אחח מן חאומיוח ויעשה
 חינה של ד׳ אוחיומ רהפככה לי״נ הפוכים כאשר
 עשיחי מן חינח אנג״ג וכן יעשה עד סוף אלפא

 ניחא . סליל! :

, ב׳ ב׳  א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳. ב
 ב׳ ב׳ ב׳ ב׳ ב׳ ב׳. וכן עד סוף אלפא ניחא
 ואהיכ א) אאא אאא וכן עד סוף אלפא ניחא
 ואח״כ בזי אוחיוח עד סיף אלפא ניחא .
 ואח״כ בר ואח״כ בה׳ ואח״כ נד׳ ואח״כ בג׳
 ואח״כ בב׳ ואח״כ אבג״ד עד סוף. ואח״כ יכחוב
 הלון וגדול כזו כמו א״נ גד חו זח טי כך למ
ח ואח״כ א״א ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן כ  ם
 ב״נ ג״ג ד״ד הה וו זז חח טט. וכן עד סוף
 ואח״כ אא״א וכן עד סוף ואח״כ אא״א וכן עד
 סוףואח״כ אא״א וכן עד סוף ואח״כ אא״א וכן

 עד סוף . סליק :
 אב אג*אוד אב וכן עד סוף שיהי׳ א׳ עם

 כל חאוחיוח ואח״כ יכחוג ב״א ב״ב ב״ג

 . מ
 ל ט א א ט ל
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 א) כ׳ דצ״ל ח׳ אלפין : ב) ל״ל ועח:

) צ׳׳ל זד דכ :  ח) צ״ל יכ s ו
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 הריא פי׳ על ס, יצירה פ״ו מגרמיזא
 ו אבגדזחטיכלמנסעפצקרשת ה
 ז אנגדחחעיכלמנסעפצקרשח ו
 ח אבגדהועיכלמנסעפצקרשח ז
 ט אבגדחוזינלמנסעפצקישח ח
 י אבגדהוזחכלמכסעפצקרשח ט
 כ אבגדהוזחטלמכסעפצקלשת י
 ל אבגדהוזחטימנסעפצקרשח כ
 מ אבגדחוזחטיכנסעפצקרשח ל
 נ אנגדהוזחטיכלקעפצקלשח ט
 ס אבגדהוזחטיכלמעפצקלשח נ
 ע אבגדהחחטיכלמכפצקלשח ם
 פ אבגדחוזחטיכלמנסצקרשח ע
 צ אבגדהחחטיכלמנסעקרשח פ
 ק אבגדהוזחטיכלמכסעפלשח צ
 ר אבגדהוזחטיכלמנסעפצשח ק
 ש אבגדחוזחטיכלמנסעפצקח ר
 ת אבגדחחחטיכלמנסעפצקר ש

 סליק

 אב בא. אבג אגב בגא באג ג3א גאב. אבגד
 אגדב אדגב אבדג אגבד אדבג בגדא בגאד
 בדגא בדאג באגד באדג גדאב גדבא גאדנ גאבד
 גבדא גבאד דאבג דאגב דבגא דבאג דגאב
 דגבא כ״ד בחים ד׳ אבנים בוכים. אבגדה צרפחו
 לקץ בחים. אבגדהו צלפהו לש׳׳ס בחים . אבגדהוז
 לרפתו עד חמשת אלפים ואלנעים בתים זהו
 הגדול שבכולם אגל^מכאן ואילן אין חפה יכול

 לשפוי.,הצירוף. סליק:

. ד לגנח  קשה והנולד בה בעל נכסים יחי,
 למקח ולממכר יפה. לעשוח בה שוחפוח קשה
 ולבורח ולאובד ח׳ שבחי לדרן רחוקה לחלון
 ולעשוח שוחפוח ולהוציא זרע לשדה יפה והנולד
 בה עני וחסר יחי׳. ר לדק למקח ולמעכר
. ז׳ מאדיס  ולדין קשה והנולד גח חכם יחי,
 בטילה היא. ח׳ חמה כן הוא והנולד בה עני
 ואביון וחוכן הדעה. ט׳ נוגח למקח ולממכר
 ולהכניס כלח יפה והנולד בה חכם ופקח יהי׳ .
 י״נ שבחי בעילה היא והנולד בה בעלן יהי, :
 ליל ב׳ שעה א׳ צדק לדרן ולהכניס כלה יפת
 והנולד נח יפה מראה וחכם. נ׳ מאדים
 אצל אשח לא הקרב לא חקח ולא המכור והנולד
 בה עני יהי׳ וימוח חחינוק . ג׳ חמה לכל דבר
 יפה והנולד בח עני יחי׳ ורב רע וסופו יהרג
 בחרב ד׳ נוגח למקח ולממכר ולהכנסח כלח יפה
 והנולד בח יחי׳ קושר ויהרג זד כוכב לקרב אצל
 אשה יפה והנולד בה חכם יחי׳. ו׳ לבנה לגניבה
 יפה למקח ולממכר והנולד בה מכל דרכים יחנה.
 ז׳ שבחי לגניבה יפה והנולד בה מפזר ולא מכניס
 חכמה וזקנה. ח׳ צדק לכל דבר עוב. והנולד
 בה ל״א ל״ו. ט׳ מאדים לכל דבר רע
 והנולד גה אדום ואיש רע יהי׳. י׳ חמה בטילה
 היא והנולד בה כשהוא חיכוק ימוה י״א נוגח לכל
 דבר טוב והנולד בה חכם ומכוסה יחי׳ י״ג טכג

 לכל דבר יפה והנולד בה יעלה לראש :
 יום ב׳ שעה א׳ לבנה לכל דבר רע והנולד בה
 שעוח יחייגו מעעג׳שבחי כל הנעשה

 בו

 א נגדהוזחעיכלמנסעפצקרש ת
 ב אגדהוזחעיכלמכסעפצקרח ש
 ג אנדחוזחעיכלמכסעפצקשת ר
 ד אנגהוזחעיכלמכסעפצרשת ק
 ה אבגדחחעיכלמכסעפקישת ע
 ו אבגדהזחטיכלמכסעצקלשת פ
 ז אבגדהוחטיכלמכספצקרשת ע
 ח אבגדחחטיכלמכעפצקלשת ם
 ט אבגדהחחיכלמסעפצקלשת נ
 י אבגדהחחטכלכסעפצקלשת מ
 כ אבגדהוזרזטימכסעפצקרשת ל
 ל אגגדהוזחעימכסעפצקרשת כ
 מ אבגדהוזחעכלכסעפצקרב r י
 נ אבגדהוזחיכלמסעפצקלשת ט
 ם אבגדהוזעיכלמכעפצקלשת ח
 ע אנגדהוחעיכלמכספצקרשת ז
 פ אבגדחזחעיכלמנסעצקלשח ו
 צ אבגדחחעיכלמנסעפקלשח ה
 ק אגגהוזחטיכלמנסעפצרשח ד
 ר אבדחוזחטיכלמכסעפלקשח ג
 ש אגדהוזחטיכלמנסעפצקרח ב
 ת בגדהיזחטיכלמכסעפצקרש א

 סליק
 א בגדחתחטיכלמנסעפצקרש ת
 ב גדהוזחטיכלמנסעפצקרשח א
 ג אדהוזחטיכלמנסעפצקרשח ב
 ד אבחוזחעיכלמכסעפצקרשח ג
 ה אנגו^חעיכלמנסעפצקרשח ד

 יחשוב אחד משמוח אדם או חיבה אחרה וחשוב
 עוד חינה אחרח בדומה וצרף כל מח שחוכל
 באותם תיבות כגון משח מח״ש השם שמח. וזח
 יקרא בקול רם כשיחשוב בשעת כתיבה. סליק :

 יחשוב אחת מכל תיבות שבכל התורה ויחשוב
 בגימעריא שלח ויאמר כמו כן בקול רם בשעת
 כתיבתו . סליק. של א״ב ב״א ב׳ אוחיוה
 שוריק ופתח ושל טא חב זג וד. ושל אב בא
 שוריק ופתח ושל טא חב זג וד . ירד כולן ועלה

 כאבר כחנה׳ אן של יט״א ושל(אט״ב)[אט״כ] יקרא
 בטעריקון ונכוטריקין וירד ויעלה כולם מבטא
 כן כ״ל. שימוש הנבל שצם: ליל א׳ שעה
 א׳ כוכב לכל דבר יפה. שעה ב׳ לבנה
 להכניס אח הכלת יפה שעה ג׳ שבחי בעילה
 היא שעה ד׳ צדק לכל דבר יפה. ע׳ לבנה כן
 היא י׳ שבתי בטילה היא י״א צדק לדרן יפה

 וי״ב מאדים בטילה היא :
 יום א׳ שעה א׳ חטה יפה (לאכול ויין חדש
 לשתות) לבית להכניס ובגד חדש ללבוש פרי
 חדש לאכיל ויין חדש לשחוח ולפני המלן לכנוס
 ודברים לאמר לכולם יפה ולמקח ולממכר קשה
 נוגה למקח ולממכר יפה כעוראשה לארוס ונגד
 חדש ללבים כסף וזהב להי׳קשט ולרחוץ 3סים
 ומי םכונד 3ה יעלה לגדולה ואח״כ ירד מגדולתו
 ויה״ חכם בחורה וביה חדש לככיסוכחר לקשור
 יסיס ליכונ ולצאת במלחמה ולעשוח רפואה יפה
 אצל גדול לקרב איני יפה. ג׳ כוכב לדרן ולבנין



 הר׳א «׳ על ם׳ יצירי- יי מגרממא כא
 וללמד תינוקת ואומנות יפה. ח׳ כוכב למקח
 וממכר יפה. והנולד בעל נכסים יהי׳. כו׳ לבנה
 בטילה היא והנולד בעל יסורץ יחי׳. י' שבתי
 שעה *מעל הוא הנולד בינקותו ימות י׳׳א צדוק
 לדרך ילבכץ יפה והנולד יפה תואר יהי׳. י״ב
 מאדם לכל דבר קשה והנולד הורג נפשותיהי׳:
 ליל ה׳ שעה א׳ חמה [נמחק ב׳ תיבות וכמדומה
 לילן למדבר] הנולד מעט נווב יה״
 פרנסתו. ב׳ נוגח לכל דבר יפה והנולד בה
 רופא למלכים יהי׳. ג׳ כוכב לכל דבר יפה והנולד
 חכם גדול יחי, ולילד אללאדם גדול או אצל סמלן
 לא יחנה מהם. ד׳ לבנה לכל דבר יפה והנולד
 יהי' לראש. ה׳ שבתי כל מח שיעשה בסתר יגלה
 לכל [נמחק ב׳ תיבות] ו׳ צדק לכל דבר טוב
 והנולד רב יהי׳. ז׳ מאדים הגונב יתפש והנולד
 צייד יהי/ ח׳ חמח היא בטילה והנולד(בה) [בת]
 מום יקח. ט׳ נוגה דבר [נת״א] יפה ולישא אשס
 והנולד בעל [כת״א] יהי׳ י׳ כוכב לדק־ יפה
. ,  ולחלוץ אצל אדם גדול והנולד עני וחסיד יחי
 י״א לבנה בעילה היא . -״ג שבחי לבכין [נת״א]
 ולמקח וממכר יפה והנולד ילמד אומנו׳ וחכמה הרבה:
 יום וד שעה א׳ צדק לדרך יפה ולכל דבר והנולד
 דיין יחי׳. ב׳ מאדים לרפואה יפה
 והנולד שופך דמים יחי׳. ג׳ חמה סחורה בחון
 העיר יפה והנולד חסיד יחי׳. ד׳ כיגח לבוא
 אצל אדם גדול ולדרך יפה והנולד חסיד בדינו
. ה׳ כוכב בטילה היא. והנולד לא יחי׳ בעל ,  יחי
 נפש. ר לבנה לכל דבר יפה והנולד בה בקי
 וחכם יהי' ובעל יסורץ . ז׳ שבחי לדרך יפה
 והנולד מהלך בדרכים יחי׳. ח׳ צדק לדרך יפה
 והנולד כזבן יה״. ט׳ מאדים לכל דבר קשה
 והנולד טבח או אומן יחי׳. י׳ חמח לדרך ולכל
 דבר קשה והנולד חלש בגופו יה״. י״א נוגח
 לכל דבר יפה והנולד זכאי בדינו יחי׳ י״ב כוכב
 לדרך ולסחורה ולבוא בדץ [חסר חיבה] והנולד

 עשיר יחי׳ :
 ליל ר שעה א, לגנה לכל דגר יפה והנולד נו
, שבחי בעילם  בעל אמונה ועני יחי, . ג
 היא והנולד לא חכם ולא עשיר. ג׳ צדק לכל
,  דבר יפה והנולד גנב יהי׳ ומצליח ולא יחבזה ד
 מאדם לכל דבר קשה. והנולד שופך דמים יהי,
 ה׳ חמח לגנב קשה וכל גנב יחפש / ר נוגח
 לכל דגי יפה ונמקח וממכר ולקרב אצל אשה
 והנולד נואף חריז יחי׳. ז׳ כוכב לגניבה יפה
. ח׳ לבנה בעילה  והגונב יאבד והנולד גנב יהי,
 היא והנולד בה בינקוחו ימומ. ט, שבחי לדרך
 ולבוא בדין יפה והנולד בטלן יחי׳. יי צדק למקח
 וממכר והנולד זרח ופקח יהי׳. י״א מאדים בטלה
. י״ב חמח לכל דגי יפה  והנולד בעל מום יהי,

 והנולד לא יחי, גו מום :
 יום ר שעה א, נוגה לכל דבר יפה והנולד סומא
. ב׳ טכב לכל דבר יפה והנולד ,  יהי
, לבנה הנולד בעל דעת הוא .  פרנס יהי׳. ג
 ד׳ שבחי בעילה הוא הנולד מפרנס אחרים .
 ה׳ צדק למיס אצל מלכים יפה ולמקח וממכר
 והנולד גה יפח תואר. ר מאדם רפואה יפה
 והנולד פיכס יהי׳. ז׳ חמה למקח ולממכר קשה
, כוכב  והנולד פינס יחי׳. ח׳ נוגח p הוא. ט

 יא למקח

 בו כלום חסרק ימצא והנולד בו חסר דעה .
 ג, לדק לדרך ולארוס אשה. והנולד בה חכם
 יהי, והורגין אוחו. ד מאדים לרפואה יפה והנולד
 בה אבוד יאבד. ה׳ חמה לכל דגר יפה והנולד
 גה חכם ושפל רוח. ו׳ נוגה לכל דגר יפה
 והנולד גה קשה הוא ורע. ז, מכג למכור ולקנוןז
 ושוחפוח עוג . ח׳ לגנה געילה היא והנולד גה
 ירא שמים ושפל רוח ועני. ע׳ שגחי געילה היא
 והנולד גה אדם גדול ועשיר יהי, י׳ צדק למקח
 וממכר יפה והנולד מאנשי גיחו יחי׳. י״א מאדים
 געילח היא והנולד גה רופא אומן וגקי יחי, .
 ׳״ג חמה לגיח ולכנוס ולמקח וממכר יפה והנולד

 גה גינקותו ימות :
 ליל ג״ שעה א׳ נוגח להכניס לחופה יפה והנולד
, כוכג חתן לקרג  שעיר יאחוז אותו. ג
 אצל אשח יפה והנולד מחריג רגים יחי, ומגית
 לגיח לילך יפה . ג, לגנה חחן אצל כלח יפה
 והנולד גה אלמנה יקח ד, שגתי געילח היא
 והנולד גה מצליח יה״ וגנג. ה׳ צדק לדרך יפה
 והגונג יאגד והנולד געל *אלמנה ו׳ מאדים געילח
 והנולד גה עני יהי׳ ז, חמח געילח היא והנולד
 בה איש קשה ורע מעללים יהי׳. ח, נוגח געילח
,  היא וחכולד בה בעלן יהי׳ ובינקוחו ימוח . ע
 כוכב לדרך יפה ימלא עוב ויחזור לביחו והנולד
, לבנה לכל דבר יפה והיוצא לדרך  בה מחפרנס י
 יחזור לשלום לגיחו. ייא שבתי לכל דבר עוג
 והנולד חכם וחסיד. י״ג צדק לכל דבר עוב והנולד

 בה חכם וחסד יחי׳ :
, שעה א, מאדים לרופא יפה *כלבו. והנולד  יום ג
 בם יפול בשכול רוח. ב׳ חמח בעילה היא
 והנולד בה *יעע בכח יחי׳. ג, נוגח למקח וממכר
 יפה והנולד גו גבור יחי׳. ד, כוכב לקנוח עבדי׳
 ושפחוח ונחמוח(יחי׳) יפה לדרך רע והנולד בח
 ימיו מועעין. ח׳ לבנה בעילה היא והנולד בה
 גינקוחו ימוח ו׳ שבחי בעילה היא והנולד בה
 בטלן יהי, זי צדק בטילה היא והנולד בה עני
. ח׳ מאדים בטילה הוא והנולד בה בעל מום  יהי,
 יהי׳. ט׳ חמה כן הוא. י• נוגח יפה לכל דבר
 והנולד בה מפא מלכים יחי׳. י״א כוכב בטילה
 היא והנולד בה לא בעל טוב ולא בעל רע.
 י״ב לגנה בעילה היא והנולד בה גנב ומצליח :
 ליל ד שעה א, שבחי ההולך בדרך לא יצליח
 והנולד בינקוחו ימוח. ב, צדק לכל דבר
 יפה והנולד בה מפריס אחרים. ג, מאדים אצל
 אשח לא הקרב והנולד גח יקבר בקבר אבותיו.
 ד׳ חמה בטילה היא והנולד בעל מום יחי, .
 ח׳ נוגח לשוחפוח יפה והנולד בעל אמונה ועניו
. ח, שבחי בעילה היא והנולד בה גינקוחו ,  יחי
 ימוח י״א חמה בטילה היא והנולד יהרג י״ב נוגה

 לרע קשה והנולד בה יפה מראה יהי, :
 מס ד׳ שעה א׳ כוכב למקח ולממכר ולשוחפוח
 יפה והנולד בה חכם ופקח יהי,. 3׳ לגנה
. ג׳ שבחי  קנח ואל המכור והנולד עני יהי,
 בעילה היא והנולד חכם יהי׳ לא יקום בחכמחו.
, צדק לכל דבר יפה והנולד בעל אומנוח וחכמה  ד
. ה׳ מאדים לכל דגר רע והנולד בו  יוסיף לו
 מכשף ו׳ חמה אצל אדם גדול לקרב יפה ז, נוגה
 לכל דבר יפה. והנולד בה למקח וממכר יפה .

 * אולי צ״ל אמונה



I ח פ״י מגרממא 
 ושופכו. ואם בעחו של ככב חמה וצדק נולד
 פיקח ועשיר וחכם יהי׳ ואם בעתו של כוגה
 כולד גדול ועשיר יחי׳ וחולי מעיים יחי׳. ואס
 בעחו של מאדים כולד פעמים עוב ופעמים רע
 ואם בעחו של שבחי כולד חכם עשיר יחי׳ ואס
 בעחו של חמח כילד אדם גדול יהי׳ ולא עשיר

 ואור עיכיו אל בכי אדם :
 הנולד בה׳ בשנח גדול ועשיר וחכם יהי׳. ואם
 בעחו של צדק כולד דיין ועשיר ופקח
 ועוב יהי׳. ואם בעחו של כיכב ומאדים כולד
 פעמים טוב ופעמים רע. ואם בעתו של נוגח
 חסיד ועשיר יהי׳. ואם בעתו של שבתי גבור
 ומהלך באמת. ואם בעתו של לבכח שופט באמת
 יהי׳. ואס בעתו של חמה אדם דברן ואמתי יהי׳:
 הנולד בששי חסיד ועשיר יחי׳. ואם בעתו של
 מגה סרוח נטפו יה״. ואם בעתו של
 מאדים עשיר וחסיד יהי׳. ואם בעתו של צדק
 וכוכב חמח פקח וחסיד ועשיר ואהוב יחי׳. ואם
 בעתו של שבתי כולד אכזר יהי׳ . ואם בעתו של
 לבכח שופט יחי׳ ושם לו במקומו ושומעי׳ דבריו. ואס
 בעתו של כוגח חצוף ובעל חימח יהי׳ ואדם לא יוכל.
 [חסר איזח תי׳ ] ואם בעחו של כוגח כולד בעל מריב׳
 יחי׳ ומריב עם כל אדם וחוזר ומפייס. ואס בעתו
 של צדק כולד יחי׳ הולך בתמים וביראה ויחי/
 אהוב לבריות. ואם בעחו של ככב חמח כולד
 כבראשון כן הוא. ואם בעתו של ככג מאדיס
 כולד בן חורין יהי׳ ובעל חימח ועז פכים וסופו
 ספקלטורי ובירח״ רעה יפול ויאבד. ואסבככג

 של לבנה נולד אדם גבור ושופט יהי׳ :
 אילין יומייא דטב למיפק באורחא. ניסן. י״ז י׳׳ח
 כ״ג כ״ט. אייר ג׳ ח׳ י״ד נרו י״ח כ״ג כ״ד
 כ״ח. סיון ב״ה ׳״ב י״ז כ׳. תמח י׳ י״ז כ״ד אב
ז י״ ג  ף י״ג י״ד כ״ד כ״ח כ״ח. אלול ח׳ ע׳ «״
 ך׳ כ״ט. תשרי ז׳ י״א י״ו כ״ב כ״ג. מרחשון י׳׳ נו
 כ׳ כ״ח. כסלו ז׳ י״א י״ח כ׳ כ״ד כ״ח. טבת ב׳׳ז
 י׳ י״ו כ״ח. שבט בך׳ כ״ב כ׳׳ה כ״ח. אדר ג׳ ת׳

 כ׳ כ״ד כ״ח כ״ח :
 לידע מספר חככבים. י״ב מזלות ברקיע. על כל
 מזל ומזל יש לו ל׳ לגיון. ובכל לגיון ל׳
 ריהטץ הרי תת״ק למזל אחד על כל ריחנוץ
ז אלף. על כל קירנוץ  ל׳ קירטין חר׳ ך
 ל׳ גיסטרא. הרי פ״א רעוא. ועל כל גיסטל־א
 שס״ח ריבוא ככבים הרי לכל מזל יש מט אלף
 ריבוא רבבן ותתקס״ח רבוא רבבן ככבים למזל
 אחד. הרי לי״ב מזלות שכ״ד אלף רגואוח וחש׳׳פ
 רבואוח ככבים : חשבון היום והלילה. היום והלילה
 כ״ד שעוח. והשעה חחר״ף חלקים. בשעה ח׳
 מעלות המעלה ׳״א עונות. הרי חעוכח אחד מן
 פי׳ח בשעה. העונה כ׳ עתות. העת [אחד] מן
 אלף ותרע״ב בשעה. העת י״ז רגעים. הרגע
 *חד מן כ״ח אלף ותכ״ד מעה הרגע יק לו
 קל״ת חריפוח עין הי* יש ליום ולילפ (*ייסןלן
דע רנוא וג׳ אלפים ילזר״י  עין ט׳ אלפים רבוא ו
 ויש ביום ובלילה ס״ח לבוא וג׳ אל׳01 וקצ׳׳ו

 רגעים ולרגע קל״ח הדיפות עין :
 השטים הוא מקום המדע. תאק מקו© תולדת
 שמים לשון זכר. אלן לשון כקגה .
 האשה יש לה רחם ףולדח אף םאק

 הר׳א פי״ על ס׳
 למקח וממכר יפה והכולד בה עשיר יחי׳. י׳ לבכח
 בעילה היא וחכולד בעל אמוכה יהי׳. י״א שבחי
 בחוך המדיכוחיפח והכולד בה חכם יהי׳ ויהרג.
 י״ב צדק אצל כלה ליכטס ובכין לבכוח ולדרך יפה

 והכולד בה ביכקוחו ימוח :
 ליל שבת שעה א׳ מאדים בעילה היא והכולד
 לא יה״ [בעל כפש]. ב׳ חמח כן היא ג׳ כוגה
 (היא) בעילה היא ד׳ כוכב לכל דבר יפת וחכולד
 חכם יחי׳. ה׳ לבכח בעילה והגוכב יצליח והנולד
 יצליח גכב. ו׳ שבחי בטילה היא. ז׳ צדק בטילה
 ח׳ מאדים יפה לרפואה והכולד בה הורג אדם.
 ט׳ חמה בטילה. י׳ כוגה בטילה. י״א כוכב לדרך
 ולבכין יפה והכולד בה שופט אמח יה״. י״ב

 לבכה בטילח והכולד ביכקוחו ימוח :
 יום ז׳ שעה א׳ שבחי לדרך ולבכין יפה והכולד
 ימוח ב׳ צדק לדרך ולבכין ולככיס אצל
 אדם גדול יפה והנולד ילקה. ג׳ מאדים לכל
 דבר יפח וחכולד יהי׳ לראש. ד׳ חמה בחוך העיר
 יפה ולדרך לא חלך והכולד לא יצליח ובעל מום
 יהי׳. ח׳ כוגה בטילה והנולד עשיר גדול יהי׳ .
 ו׳ כוכב מקומו יפה והכולד ביכקוחו ימוח ז׳ לבכח
 בטילה היא. ח׳ שבחי בטילה. ט׳ צדק לקכוח
 שדה ולכטוע כטיעוח יפה והכולד עבד ימוה י׳
 מאדים בטילה. ׳״א חמה בטילה היא. ״ב כוכב
 לכל דבר יפה וחכולד חכם וחמים יחי׳ .

 סליקו ז׳ כוכביא :
 הנולד באחד בשבח אדם גדול יהי׳ ועצל במעשיו
 מפכי שכולד ביום של חמח ואם נעחו
 של חמה כולד יחי׳ יגע ומטרף כל ימי חייו
 ומעשיו לא יהיו לו ואס בעתו של כוכב חמח
 או צדק אמת אוהב לדבר ואם בעתו של מאדים
 מטרף ושופך דמים יהי׳. ואם בעתו של כוכב
 הכוגח כולד זך יהי׳ ויחי׳ מהלך בדרכים ובמדיכות
 ואם בעתו של שבתי כולד אדם גבור יחי׳ ובעל

 חימה ולא יהי׳ עשיר :
 הנולד בשכי בשבת שקיל יהי׳ פעמים עשיר
 פעמים עכי. וחולק על כל בכי אדם
 במקומו ואיכם ממתיכים עמו לעולם מפכ׳ שכולד
 ביומה של חמח וזה סימן במלאת הירח עדחלי
 החדש טוב הוא מפכי שכל יום ויום מוסיף לפכיו
 כך הכה בראש כוכבו של הירח והכה בסופו של
 כוכב חלבכה רע הוא מפכי שהלבכח מחסרח
 ולאחוריהם חוזרת ואיכה הולכת לפכי׳. ואם בעתו
 של לבכה כולד חכם ושופט יהי׳. ואם בעתו של
 חמה כולד עז יהי׳ ומעשיו לא יהיו לו. ואם
 בעתו של כוכב חמה וצדק כולד אדם צדיק יהי׳
 ואם בעתו של מאדים כולד ספוקולטורח יחי׳.
 ואם בעתו של כוכב המגה אדם עשיר וחסיד

 יהי׳ אבל סרוח בגופו יהי׳ :
 הנולד בשלישי דדם עז פכים וגבה רוח מפכי
 שכולד ביומו של מאדים ואם בעתו של
 מאדים כולד לסטים יהי׳ מפני שהוא כוכב שלהם
 ואם בעתו של מגה כולד סרוח בגופו יה״ ואם
 בעתו של כוכב חמה וצדק כולד אדם גדול יהי'
 ושופט אמת ואם בעתו של שבתי כולד אדם דיין
 וסורג נפשות יחי׳ ואחריתו יחי׳ מתאבל ואם

 בעתו של חמח נולד תמים יהי׳ :
 הנולד ברביעי בשבת אדם גדול וצדיק יהי,



 הר״א פי׳ על ס׳ מנייה יי מגרטיזא כב
 רבה וארובות השמים כפםחו חרב העולם ולריאה^ב׳
 אומות וב׳ ככפים כנגד ב׳ כרובים שעשה שלמה
 בהיכל ׳״י ח׳ אומות כל ככף בת דשא ובי
 כרובים ככגד י״י אלקים פי׳ כמו שכתוב בחקב״ה
 ב׳ ראיות משמים הביע י״י וראה ממכון שבתו
 השגיח א׳ ככגד דין וא׳ ככגד רחמים. ב׳ כרובים
 ופכיחם אל הבית. בלב ל״ב חללים ושסיח גידים
 ולמעלה ח׳ כקבים. ורמ״ח איברים כמשכין אחר
 הל״ב ככגד התורה ח׳ חומשין ומתחלת בב׳
 בראשית ומקיימת בל׳ לעיכי כל ישראל ובה שס״ה
 לאוין ורמ״ח עשה שתלוי בלב וב׳ כליות היועצית
 שחן ככגד ב׳ תורות שאם שומר האדם התורה
 אז יזכה לעוח״ב לחזות פכי השם ויברך כל נשר
 שס קדשו ויאהבכו בכל לבו בילא״ו סלח ועד :
 סליק ספר יצירה ופירושו (הגתות מחרצ״אאולי
 ל״ל שקבלתי מהרב ר׳ שבתי) שבתי ברבי
 אברהם הרופא וחמומחח והחכם וכאשר קבלתי
 מאבא מארי הרב ר׳ יהודה ברני קלוכימוס. וגם
 קבלחיו ממורי חרב ר׳ יחודא חסיד בן רבכא
 רבי שמואל הוספתי בו לפרש אכי אלעזר חקק:

 כן [נמחק אחה תיבות] הזריעה והצמיחה .
 ותולדות האדם כן הוא השמים הוא הראש שהוא
 למעלה והוא מקום החכמה כשהאדם [כת״א]
 בראשו [כמחק אחה תיבות] ולמטה הוא אק
 ושם מוליד פרצוף האדם כנגד(האדם) השמים
 ב׳ עיכים ככגד שמש וירח. ב׳ אזכים כמו כן
 [כמחק כמו שמכה תיבות] ליחה כמו שהשמים
 מורידין שלג ומטר. והאדם בעמוד, השחר רוחו
 יוצא • ומכשם ברוחו ימיכי בכחיר [כראה דצ״ל
 להיפך בכחיר ימיכי] יותר מן השמאל. שעה
 ראשוכח. ומכחיר שמאלי כל שעה שכי׳ וכל שעה
 שלישית בכחיר הימין. כך מתחלף כל היום וכל
 הלילה וכתיב עד שלא תחשך השמש והאור והירח
 וחככבים כולו כפרש על הפרצוף. וכן בפכים
 המעיים מלאים פרש ככגד האדן ומפסיק קרום
 ויותרה הכבד והקרוס ככגד וילון
 שאיכו משמש כלום והיותרת ככגד הרקיע ושם
 הלב והריאה וכולו אדום כמו אש הרקיע ולריאח
 וכרס ב׳ קרומים שאם יכקב האחד השני סותמו
 ואם יכקגו שכיהם עריפה כמו כן כשכיקבו החום

 *בג יתין
 קרע שטן
 גגד יבש

 בטר צתג
 חמב טנע
 יגל פזק
 שקו צית

 אאאהא
 אנקתס
 פםתם

 פס&סים
 דיוגסיס

 יהוה
 מצפץ
 גםפי

 פסט&ט (וכורע)
 שמעיה

 יהוה
 אדני

 שדי יה (וכורע)
 מזו

 במוכסז
 בוזו

 והו ילי (וכורע)
 אלהיט

 אדירירון אל דעוה יי, ראה ישראל רון
 אמן

 חפלה נאה וחשובה אשרי חאומרה בכל יום
 אלק:ס ביעה גדול יהודיך חשגבנו צדקוהיך

 קדוש ראה עלילוח שוכאיכו טהר נחלחך
 נשגב גאל דורשיך יגדל כח שמוחיך

 בשמך עכס רוחינו צמח תביא גאולחיך (וכורע)
 חסיד קדוש ברוב עונך נוי עעיותיך

 יחמו גודל לבביכופדיכו זכור קדושחיך
 שעה קול ווידוייכו צדק יודעי החלחך

 אחי׳ אשר אחי׳ חיתח אמרתיך (וכורע)
 אכא כורא קדוש תרבה מחילתך

 פשעינו סלחה תגלגל מדתך
 פתחי סליחה פתח סלח ישע מכתך

 דרוש יודעי ויעודן כא סמוך יחד מתכותיך (וכורע)
 יחיד השקיפה והנע חשנ שכיכתך

 מרונ צרוחיכו פדכו צדיק אי׳ קכאחך
 גאל סגולחך פקוד יושר אורחותיך
 פכח סוד טיף פיות טעם עדותיך

 שמך מגדל עוז יזכירו חזכרתיך
 יאדירון הככנד והכורא הדר תפארתך

 אתה דגול כעק ׳סלסלו כחדרתיך
 שוקד דלתיךירוממוך יכרעו תשתחוויתיך

 כבודך [כמחק ב׳ תיבות. ובשע״צ ותפארת זיוך] ועזת נחסידותיך
 מזכיר ומגדל כפי סלסול זכירותיך

 כפרח וסליחה זעקת וכריתות בריתך
 ואתה חוא ושכותיך יה לא ׳תמו גלגל עדותיך

 אנא לביתך השיבנו יוצרכו מלכנו בחמלתיך
 אדיר יהמו רחמיך וכחם כא ואמת מלכותיך

 נשתחוה אל היכל קדשיך ביראתיך

 יר׳מ השם הגדול והקדוש הנמר והנורא המפורש בקדושה ובטהרה ובזכות כל השמות
 שהזכרתי ובזכות רחטיך הרבים שתזכירני לאהבתך וליר־אתך בעוה״ז ובעוה״ב עם הצדיקים
 יורשי ג״ע ותעזרני אלקי ישעי עיד כי׳ש לתת את vbuw ולעשות את בקשתי וצרכי בין
 מרובי• בין מועטים למלאות הפצי לטובה ויראו *ונאי כי אתה עזרתני לחממני כי כל

 עצמותי תאמרנה י״י מי כמוך ותשמע תפלתי והקשיבה לקול עזעי כי אתה שיסע תפלת
 עמך ישראל ברהטים ויהיו לרצון אמרי פי להגיון לבי ליצ״ו: תם




